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Economie Pincode klas 4 vmbo-gt 6e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 7: Nederland handelsland 

Exameneenheid: Internationale ontwikkelingen 

7.1 Wat voeren we uit? 
 
Import   = goederen invoeren uit het buitenland 
Importwaarde = het bedrag aan import 
Export   = goederen uitvoeren naar het buitenland 
Exportwaarde = het bedrag aan export 
Wederuitvoer = doorvoer, goederen invoeren om daarna uit te voeren 
Nationaal inkomen = het totaal van alle inkomens in een land in één jaar 
 

Berekening importquote   importquote = 
importwaarde

nationaal inkomen
× 100 

 

Berekening exportquote   exportquote = 
exportwaarde

nationaal inkomen
× 100 

 
Internationale economie 

 Open   = hoog import- en exportquote 

 Gesloten = laag import- en exportquote 
 
Redenen voor internationale handel 

 Prijs  = goedkoper 

 Kwaliteit = beter product 

 Klimaat = andere weersomstandigheden 

 Grondstoffen = andere grondstoffen 
 
Betalingsbalans  = een overzicht van alle ontvangsten van en betalingen  

   aan het buitenland 

 Overschot / positief = exportwaarde > importwaarde 

 Tekort / negatief = exportwaarde < importwaarde 
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7.2 Europa zonder grenzen? 
 
Europese Unie = samenwerkingen tussen verschillende Europese  
(EU)      lidstaten (28 lidstaten in 2018) op gebied van economie  

   en politiek.  
 
Interne markt  = gemeenschappelijke markt, voor de handel zijn de alle grenzen  

   tussen de lidstaten vervallen en is er vrij verkeer van (open  
   grenzen): 

 Goederen en diensten = import & export 

 Personen   = reizen, werken & wonen 

 Kapitaal (geld)  = sparen, lenen, investeren of  
   beleggen 

 
Verschillen binnen EU: 

 Belastingtarieven 

 Milieuregels 
 
Harmonisatie  = verschillen binnen de EU gelijktrekken  
 
Europese Monetaire = samenwerking tussen verschillende EU lidstaten (19 
Unie (EMU)      lidstaten in 2018) op het gebied van een  

   gemeenschappelijke munt (de euro) binnen de eurozone 
 
Europese Centrale   = de centrale bank van de EMU die als taken heeft: 
Bank (ECB)      

 Waarde van de euro bewaken (prijsstabiliteit) 

 Hoogte van de rente vaststellen 

 In omloop brengen van nieuwe bankbiljetten 
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7.3 Hoe vrij is de handel? 
 
Protectiemaatregelen = handelsbelemmerende maatregelen  

 Invoerrechten    = belasting op producten uit het buitenland 

 Contingentering / importquota = maximum stellen aan invoer van producten  
   uit het buitenland 

 Exportsubsidies   = subsidie geven aan bedrijven op  
   exportproducten 

 Invoerverbod    = bepaalde buitenlandse producten mogen  
   niet worden ingevoerd 

 
Vrijhandel  = geen handelsbelemmerende maatregelen (binnen de EU) 
 
World Trade  = wereld handelsorganisatie, een internationale organisatie die  
Organisation (WTO)   vrijhandel probeert te bevorderen en bemiddeld bij conflicten  

   tussen lidstaten 
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7.4 De wereld is een dorp! 
 
Globalisering  = toenemende vrije wereldhandel door technologische  

   ontwikkeling (innovatie) op het gebied van: 

 Communicatie = telefoon & internet (global village) 

 Transport  = snelle vliegtuigen & grotere schepen 
 
Gevolgen van globalisering: 

 Outsourcing    = verplaatsing van productie 

 Ongelijke verdeling welvaart = niet iedereen profiteert mee 

 Milieu schade   = grotere druk op het milieu  
o Grondstoffen uitgeput 
o Flora & fauna verdwijnen 
o Vervuiling  

 
Internationale- = landen gaan die producten produceren waarin zij goed zijn qua  
arbeidsverdeling      kwaliteit of aantrekkelijk in prijs 
 
Internationale- = concurrentie tussen landen op kwaliteit en prijs van  
concurrentiepositie    producten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


