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Wat ga je leren?

� Wat we onder het begrip import en export.

� De vier redenen waarom internationale handel 
bestaat. 

� Wat we verstaan onder een open en gesloten 
economie. economie. 

� Hoe we de importquote en de exportquote 
berekenen. 

� Wat protectiemaatregelen zijn en welke we 
onderscheiden. 



Import & Export

� Import/Invoer= De inkoop van goederen en diensten 
aan het buitenland.

� Voorbeeld goed: invoer van Spaanse sinaasappels 

� Voorbeeld dienst: Een concert van Justin Bieber in Nederland

� Export/Uitvoer= De verkoop van goederen en � Export/Uitvoer= De verkoop van goederen en 
diensten aan het buitenland. 

� Voorbeeld goed: uitvoer van aardappels naar de VS

� Voorbeeld dienst: Arjen Robben die voor Bayern München speelt. 



Voor- en Nadelen Import & Export

� Voordelen Import
� De Nederlandse consumenten beschikken over meer soorten 
producten en diensten �meer keuze .

� De Nederlandse consumenten beschikken over goedkopere of 
soms zelfs kwalitatief hogere producten en diensten. 

Nadelen Import� Nadelen Import
� Producten en diensten worden vanuit het buitenland goedkoper 
ingekocht � hierdoor kan er werkloosheid ontstaan.

� Voordelen Export
�Het levert werkgelegenheid en inkomen op in Nederland. 

�Het levert buitenlands geld op (dollars, ponden, yens).



Open & gesloten economie 

� Open economie � een economie die veel handel met 
het buitenland drijft.

� Voorbeeld: Nederland

• Voordeel: als de wereldhandel groeit, profiteert Nederland mee met 
de groei van de handel op wereldniveau. 

• Nadeel: erg afhankelijk van het buitenland.

� Gesloten economie � een economie die weinig 
handel met het buitenland drijft.

� Voorbeeld:  de Verenigde Staten

• Voordeel: niet afhankelijk van andere landen.

• Nadeel: kan niet meeprofiteren van de groei van de handel op 
wereldniveau. 



Import- en Exportquote

� BBP = Bruto Binnenlands Product � de waarde van 
alle geproduceerde goederen en diensten in een land in 
één jaar. 

� Importquote = de waarde van de import als percentage 
van het BBP. 
Importquote = de waarde van de import als percentage 
van het BBP. 

� Exportquote = de waarde van de export als percentage 
van het BBP. 
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Europese Unie

� EU= een samenwerkingsverband van 27 Europese 
lansen met vrij verkeer van arbeid, kapitaal, 
goederen en diensten. 

� Vrij verkeer van arbeid en kapitaal:

• Voorbeeld arbeid: je mag zonder werk of verblijfsvergunning in een • Voorbeeld arbeid: je mag zonder werk of verblijfsvergunning in een 
ander land binnen de EU gaan werken. 

• Voorbeeld kapitaal: je mag je spaargeld zonder beperkingen op een 
bank van een ander EU land zetten. Een NL bedrijf mag ook een 
vestiging in een ander EU land opzetten. 

� Vrij verkeer van goederen en diensten: 

• Voorbeeld: zonder protectiemaatregelen mag je goederen kopen en 
verkopen binnen de EU � gevolg grote interne markt: gezamenlijke 
markt van alle landen binnen de EU waar vrijhandel is. 



Protectiemaatregelen

� Protectie = bescherming � beschermingsmaatregelen
� Doel: interne Europese markt beschermen tegen concurrentie. 

• Voorbeelden van protectiemaatregelen: 

• Invoerrechten: een belasting over geïmporteerde producten. Hierdoor 
worden deze producten duurder en dus minder aantrekkelijk.

• Importcontingentering: dit houdt in dat er voor een bepaalde periode, • Importcontingentering: dit houdt in dat er voor een bepaalde periode, 
slechts een beperkt aantal van een bepaald product mag worden 
ingevoerd.

• Subsidies: deze verlagen de prijzen van de EU producten. Een voorbeeld 
zijn de exportsubsidies die Europese boeren krijgen.
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