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Elke dag handelen wij met het buitenland…

IMPORT

EXPORT

Waarom importeren we?
• Vaak omdat het goedkoper is.
• Soms omdat de kwaliteit beter is.
• Bepaalde groente en fruit groeit niet in ons klimaat.
Wat is een nadeel van importeren?
• We geven Nederlands geld uit aan het buitenland.
• Dit kan ten koste gaan van de werkgelegenheid in Nederland.

7.1 WAT VOEREN WE UIT?

IMPORT

EXPORT

De verhouding tussen de import en export noem je de betalingsbalans.
Als de import groter is dan de export, is er een tekort op de betalingsbalans.
Nederland heeft vaak juist een overschot op de betalingsbalans.

7.1 WAT VOEREN WE UIT?
Een groot deel van onze export is wederuitvoer.
Dat betekent dat goederen in Nederland worden ingevoerd en meteen weer naar
een ander land worden uitgevoerd.

7.1 WAT VOEREN WE UIT?
Als je berekent hoeveel procent de import is ten opzichte van het nationaal inkomen,
dan bereken je de importquote.
Totale import
Nationaal inkomen x 100

In Nederland is deze heel hoog, Nederland handelt dus veel met het buitenland.
Dit noemen we een open economie.
In de Verenigde Staten proberen ze juist zoveel mogelijk uit eigen land te kopen. De
importquote is daar dus heel erg laag. Dit noemen we een gesloten economie.

7.2 EUROPA ZONDER GRENZEN?
De Europese Unie is een samenwerkingsverband tussen 28 Europese landen.
Er treden nog regelmatig nieuwe landen toe.
Door deze samenwerking hebben we tussen deze 28 lidstaten: INTERNE MA
RKT:
De grenzen tussen
• Vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal.
de lidstaten vervallen
• Vrij verkeer van personen.
• Veel dezelfde regels (btw-tarieven, milieuregels), die zorgen voor eerlijke
concurrentie tussen de 28 landen. Dit noemen we harmonisatie.
Hierdoor wordt Europa steeds meer één groot land, met dezelfde regels.

7.2 EUROPA ZONDER GRENZEN?
Naast de Europese Unie bestaat er ook een Europese Monetaire Unie.
Een monetaire unie is een groep landen die met dezelfde munt betaalt.
Alle EMU landen betalen met de Euro.
DING FLOF BIPS
SMS FF BONDIGE CLIPS
= Slovenië, Malta, Slowakije, Finland, Frankrijk, België,
Oostenrijk, Nederland, Duitsland, Ierland, Griekenland,
Estland, Cyprus, Luxemburg, Italië, Portugal en Spanje

EU

EMU

7.2 EUROPA ZONDER GRENZEN?
De Europese Centrale Bank (ECB) moet de waarde van de Euro in de gaten houden.
De ECB kan bijvoorbeeld alle banken verplichten om de rente te verhogen:
1. Hogere rente
2. Sparen is aantrekkelijk, lenen niet
3. Mensen geven minder geld uit
4. Winkels verkopen minder
5. Er is minder inflatie
6. De Euro houdt zijn waarde

€

RENTE

7.3 HOE VRIJ IS DE HANDEL?
Nederlandse producten zijn voor het buitenland vaak heel duur, omdat wij relatief
hoge lonen, belastingen en sociale premies hanteren.
Nederlandse bedrijven kunnen dus moeilijk concurreren op gebied van prijs.
Daarom moeten zij extra hun best doen om goede kwaliteit te leveren.
De overheid kan bedrijven ook helpen:
Importheffingen (Invoerrechten)
Buitenlandse producten duurder maken d.m.v. extra belasting
Protectiemaatregelen

Importquotum (Contingentering)
Een maximaal aantal goederen importeren, daarna gaat de
‘grens dicht’
Exportsubsidies
Nederlandse bedrijven subsidies geven, waardoor de prijs
naar beneden kan
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7.3 HOE VRIJ IS DE HANDEL?
Binnen de Europese Unie is er vrijhandel. Dat betekent dat wij onderling geen
protectiemaatregelen nemen.
Naast de EU zijn er meer vrijhandelszones in de wereld.
De WTO (World Trade Organisation = Wereld Handelsorganisatie) leidt de
onderhandelingen tussen landen hierover.

7.4 DE WERELD IS EEN DORP!
Door steeds meer vrijhandel en technologische ontwikkelingen op gebied van zowel
communicatie als transport, wordt internationale handel steeds makkelijker.
Globalisering betekent dat producten steeds makkelijker over de hele wereld kunnen
worden verkocht.
Elk land gaat hierdoor de producten maken waar zij het beste in zijn of wat zij het
goedkoopste kunnen. De internationale arbeidsverdeling verandert dus.

7.4 DE WERELD IS EEN DORP!
Verschillen in de wisselkoers kunnen ook invloed hebben op de handel.
Valuta

1 € = units

%

1 unit = €

Amerikaanse dollar

1,3022

0,26%

0,7679

Britse Pond

0,8658

-0,21%

1,1532

121,8650

0,41%

0,0082

Japanse Yen

Bron: www.wisselkoers.nl

€ 800
$ 800 : 1,30 = € 615,38
Dit kan heel gunstig zijn voor Nederlandse consumenten, maar niet voor Nederlandse
bedrijven!
Zij zijn dan namelijk heel duur voor buitenlandse consumenten (die met hele dure
euro’s moeten betalen) en zullen dus minder exporteren.
Nederlandse bedrijven moeten dus zorgen dat ze goede kwaliteit blijven leveren en
niet te duur zijn, om zo onze internationale concurrentiepositie te verbeteren.

ECO SHOWS BIJ DIT HOOFDSTUK

