Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5e editie
Samenvatting Hoofdstuk 8
Hoe groot is jouw wereld?
Exameneenheid: Internationale ontwikkelingen
Paragraaf 8.1 Hoezo internationaal?
Regionaal
= regio
Nationaal
= land
Internationaal
= meerdere landen
Import
Importwaarde
Export
Exportwaarde
Wederuitvoer
Nationaal inkomen

Internet verwijzing:
www.cbs.nl

= goederen invoeren uit het buitenland
= het bedrag aan import
= goederen uitvoeren naar het buitenland
= het bedrag aan export
= doorvoer, goederen invoeren en daarna uitvoeren
= het totaal van alle inkomens in een land in één jaar

Berekening importquote

importquote =

importwaarde
×
nationaal inkomen

Berekening exportquote

exportquote =

exportwaarde
× 100
nationaal inkomen

100

Internationale economie
 Open
= hoog import- en exportquote
 Gesloten
= laag import- en exportquote
Betalingsbalans
= een overzicht van alle ontvangsten van en betalingen aan het buitenland
 Goederenbalans
= handelsbalans, een overzicht van de importwaarde en
exportwaarde
 Dienstenbalans
= een overzicht van alle ontvangsten van en betalingen aan het
buitenland voor diensten
Saldo handelsbalans
 Tekort
 Overschot

= het verschil tussen de importwaarde en exportwaarde
= importwaarde is groter dan de exportwaarde
= exportwaarde is groter dan de importwaarde

Internationaleconcurrentiepositie

= concurrentie tussen landen om kwaliteit en prijs van producten
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Samenvatting Hoofdstuk 8
Hoe groot is jouw wereld?
Exameneenheid: Internationale ontwikkelingen
Paragraaf 8.2 Hebben we baat bij de EU?
Europese Unie (EU)
= samenwerkingen tussen verschillende Europese lidstaten (28 landen) op
gebied van economie en politiek. Deelnemende lidstaten hebben onderling
vrij verkeer van:
 Goederen en diensten
 Personen
 Kapitaal
Harmonisatie

= regels en wetten in alle deelnemende EU lidstaten gelijk maken

Europese Monetaire
Unie (EMU)

= samenwerking tussen verschillende EU lidstaten op het gebied van een
gemeenschappelijke munt de euro

Europese Centrale
Bank (ECB)

= de centrale bank van de EMU die let erop dat de euro zijn waarde behoudt
en bankbiljetten en munten uitgeeft
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Exameneenheid: Internationale ontwikkelingen
Paragraaf 8.3 Kunnen we vrij handelen?
Protectiemaatregelen = handelsbelemmerende maatregelen
 Invoerrechten
= extra belasting heffen op producten uit het buitenland
 Contingentering / importquota = maximum stellen aan invoer van producten uit het
buitenland
 Exportsubsidies
= subsidie geven aan bedrijven op exportproducten
Vrijhandel

= geen handelsbelemmerende maatregelen (binnen de EU)

Internationale
arbeidsverdeling

= landen gaan die producten produceren waarin zij goed zijn qua kwaliteit of
aantrekkelijk in prijs

World Trade
Organisation (WTO)

= wereld handelsorganisatie, een internationale organisatie die vrijhandel
probeert te bevorderen
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Exameneenheid: Internationale ontwikkelingen
Paragraaf 8.4 Eerlijk zullen we alles delen?
Welvaart
= de mate waarin de behoefte met de beschikbare middelen worden
bevredigd
Nationaal inkomen
= een methode om de welvaart tussen landen te vergelijken
per hoofd
Berekening Nationaal inkomen per hoofd
Vergelijking welvaart
 Nationaal inkomen per hoofd
 Informele productie
 Verdeling van de welvaart
 Prijspeil
 Openbare voorzieningen

Nationaal inkomen per hoofd =

nationaal inkomen
bevolking

= gemiddeld inkomen per inwoner
= zelfvoorziening
= inkomensverschillen
= hoge of lage prijzen
= voorzieningen die voor iedereen “gratis” beschikbaar zijn

Ruilvoet

= de verhouding tussen de prijs van exportproducten en de prijs van
importproducten

Monocultuur

= een land dat afhankelijk is van één of enkele exportproducten

Buffervoorraden
 Aanleggen
 Aanspreken

= om de prijs van een product stabiel te houden
= als het aanbod groter is dan de vraag
= als de aanbod kleiner is dan de vraag

Vicieuze cirkel

= een situatie waar je op eigen kracht niet uit kunt komen

Hulp



= gericht op korte termijn
= gericht op lange termijn

Nood
Structureel

OntwikkelingsSamenwerking

= samenwerking tussen ontwikkelde landen met ontwikkelingslanden
om de welvaart van ontwikkelingslanden te vergroten

Fairtrade

= handel waarbij producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor
hun producten krijgen, waardoor ze kunnen investeren in hun bedrijf
 Minimumprijs = boeren ontvangen een minimum prijs voor hun
producten als de marktprijs onder de minimum prijs
komt
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