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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

Internationale handelsaspecten
M De werking van vrije internationale handel:
    Volgens de Schotse klassieke econoom Adam Smith
    (1723-1790) zou internationale handel alleen mogelijk 
    zijn wanneer een exportland een absoluut voordeel 
    heeft (ten opzichte van een ander land) in de productie
    van een bepaald goed of goederen (betere grond, 
    betere technieken, goedkopere arbeiders, enz.). 

    Internationale handel tussen 2 landen A en B ontstaat
    dan wanneer land A een absoluut kostenvoordeel heeft
    in de productie van het ene goed, en het land B een
    absoluut kostenvoordeel heeft in de productie van een
    ander goed.
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

Internationale handelsaspecten

M De werking van vrije internationale handel:
    Later stelde de Britse klassieke econoom David Ricardo
    (1772-1823) dat internationale handel niet zozeer het
    gevolg zou zijn van absolute kostenvoordelen, maar 
    juist van relatieve kostenvoordelen. 

    Het gaat hierbij om de voordelen (kostenverschillen) 
    die kunnen ontstaan wanneer landen zich specialiseren
    in die producten waarin men het beste is.



Adam Smith (1723-1790)

David Ricardo (1772-1823)
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

Internationale handelsaspecten
M Absoluut kostenvoordeel:
    het voordeel van een producent (of van een land) bij het
    produceren van een bepaald product wanneer productie
    daarvan tegen lagere absolute kosten geschiedt dan door
    andere producenten (of landen).
    Betreft hier vooral verschillen 
    met betrekking tot o.a. arbeids-
    kosten, belastingen, transport-/
    verzekeringskosten, enz.
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

Internationale handelsaspecten
M Relatief (comparatief) kostenvoordeel:
    Uitgangspunt voor het verklaren van het ontstaan van 
    de (internationale) handel, waarbij handel tussen twee
    landen voor beide landen voordelig kan zijn op basis van
    de in die landen relatieve kostenverhoudingen van
    verschillende producten.  
    Dit betreft o.a. verschillen ten 
    gevolge van klimaatverschillen, 
    geografische ligging, beschik-
    baarheid van productiefactoren, 
    verschil in kennis, enz.
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

Internationale handelsaspecten
M Absoluut  kostenvoordeel:
    Voorbeeld: 
    het produceren van 1000 T yoghurt in Nederland vergt 
    100 arbeidseenheden, en het produceren van 1000 T 
    kaas in Nederland 300 arbeidseenheden.
    Stel dat de productie van 1000 T yoghurt in Frankrijk 350
    arbeidseenheden vergt, en dat het produceren van 1000 T
    kaas ook 350 arbeidseenheden vergt.
    Nederland heeft hier in absolute zin kostenvoordelen ten
    opzichte van Frankrijk bij het produceren van zowel
    yoghurt als kaas.  
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

Internationale handelsaspecten
M Relatief kostenvoordeel:
    Voorbeeld: 
    in Nederland blijkt het produceren van kaas relatief 3 x zo
    veel arbeidseenheden (300) te vergen als het produceren
    van yoghurt (100).
    In Frankrijk blijkt het produceren van kaas evenveel
    arbeidseenheden te vergen als voor het produceren van
    yoghurt.
    Nederland zou zich dus kunnen specialiseren in het maken
    van yoghurt, en Frankrijk in het maken van kaas.
    Op deze wijze kan door beide landen geprofiteerd worden
    van elkaar’s relatieve kostenvoordelen: >>
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

Internationale handelsaspecten
M Relatief kostenvoordeel (vervolg):
    Oorspronkelijke situatie:
    Nederland:   100 A.E.   --> 1000 T yoghurt
                          300 A.E.   --> 1000 T kaas
    Frankrijk:     350 A.E.   --> 1000 T yoghurt
                          350 A.E.   --> 1000 T kaas

    Nieuwe situatie:
    Nederland:   400 A.E.   --> 4000 T yoghurt
    Frankrijk:     700 A.E.   --> 2000 T kaas

    Op deze wijze kunnen beide landen beschikken over 1000
    T yoghurt en 1000 T kaas elk, en kan nog eens een extra
    2000 T yoghurt worden verdeeld. 
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

De opkomst van een grenzenloze economie
M Porter’s Diamant Model:
    In een onderzoek naar de economieën van 10 industrie-
    landen (1990) trachtte prof. Michael Porter te ontdekken
    welke factoren hebben geleid tot de succesvolle 
    industriële ontwikkeling van deze landen in de periode
    1971-1985. (VS, GB, Duitsl, Dk, Swed, Switz, Ital, Jap,
    Singap, Z-Kor).
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

De opkomst van een grenzenloze economie
M Porter’s Diamant Model:
    F Constateringen hieruit:

        G bedrijven concurreren in de internationale arena, niet
            landen;
        G de thuisbasis bepaalt het vermogen van een bedrijf
            om technologie en methoden snel te vernieuwen en
            dat in de juiste richting te realiseren;
        G de thuisbasis is een belangrijke en bepalende factor
            voor de sterkten en zwakten van een bedrijf ten
            opzichte van buitenlandse concurrenten.
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

De opkomst van een grenzenloze economie
M Porter’s Diamant Model:
    Al met al: om buitenlandse concurrenten te kunnen
    analyseren, is het van groot belang om hun thuisbasis te
    begrijpen.  Het thuisland levert deze bedrijven hun voor-
    en nadelen op, en is bepalend voor de strategieën die zij
    waarschijnlijk in de toekomst gaan volgen.

M De invloedsfactoren van dit model betreffen:
    F de productiefactoren;
    F de toeleverende bedrijven en relevante sectoren;
    F de bedrijfsstrategie, -structuur, -cultuur en de mate van
        onderlinge concurrentie;
    F de binnenlandse vraag, 
        alsmede:
                       G de overheidsinvloeden en
                       G toeval / toevallige gebeurtenissen.
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

De opkomst van een grenzenloze economie
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

De opkomst van een grenzenloze economie
M Porter’s Diamant Model, de invloedsfactoren:
    F de productiefactoren
        Porter onderscheidt hier basisfactoren (natuurlijke
        hulpbronnen, kapitaalgoederen en arbeid) en
        geavanceerde factoren (ontwikkelde vaardigheden,
        onderzoeks-capaciteiten en hoogontwikkelde
        infrastructuur).  Deze geavanceerde factoren zijn
        meestal sectorspecifiek.

        Voorbeeld: Silicon Valley, San Fransisco Bay Area. 
        Hier werken tal van IT- en IT-gerelateerde bedrijven
        nauw samen met lokale universiteiten en instituten, en
        worden talrijke doorslaggevende innovaties in deze
        sector ontwikkeld.

14

INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

De opkomst van een grenzenloze economie

Silicon Valley
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

De opkomst van een grenzenloze economie
M Porter’s Diamant Model, de invloedsfactoren:
    F de toeleverende bedrijven en relevante sectoren
        Veel bedrijven profiteren van bestaande binnenlandse
        clusters van leveranciers en verwante sectoren. 
        Bedrijven (concurrenten of andere producenten) kunnen
        bijv. samenwerken op allerlei terreinen, zoals techniek
        of marketing. 
       
        De mate van clustervorming  -deze samenwerking- is
        echter wel afhankelijk van het kunnen behalen van
        schaalvoordeel.
        Verder spelen de ondersteunende sectoren hierbij een
        grote rol, zoals telecom, nutsbedrijven, adviesbureaus. 
        Naar mate dit ondersteunend syteem beter is
        ontwikkeld, kunnen bedrijven op de thuismarkt zich
        beter onderscheiden.
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

De opkomst van een grenzenloze economie
M Porter’s Diamant Model, de invloedsfactoren:
    F de bedrijfsstrategie, -structuur, cultuur en de mate van
        onderlinge concurrentie
        Dit gaat over hoe bedrijven georganiseerd en geleid
        worden, hun doelen en de mate van concurrentie op de
        thuismarkt.  Binnenlandse concurrentie kan een
        krachtig, positief effect hebben op het vermogen om te
        concurreren op de internationale markt.

        Voorbeeld: de felle concurrentie tussen VW, BMW en
        Mercedes in Duitsland.  Deze intensieve concurrentie
        dwingt deze bedrijven efficiënter te zijn, nieuwe
        kostenbesparende technologieën te ontwikkelen, de
        productieontwikkleingstijd te verkorten en te leren
        werknemers effectiever te motiveren en te managen.
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

De opkomst van een grenzenloze economie
M Porter’s Diamant Model, de invloedsfactoren:
    F de binnenlandse vraag
        Er bestaat een verband tussen schaalvoordelen,
        transportkosten en de omvang van de thuismarkt.

        De schaalvoordelen bepalen in hoeverre vanuit één of
        meer locaties de thuismarkt wordt bediend. 
        Afhankelijk van de transportkosten zal vaak gekozen
        worden voor een locatie waar de lokale vraag groot is.

        Wanneer de thuismarkt groot is, zal dat bedrijven
        schaalvoordelen en ervarings-kostenvoordeel opleveren.
        Tegelijkertijd kan een grote thuismarkt die verzadigd is
        geraakt ervoor zorgen dat efficiënte bedrijven zich op
        het buitenland gaan richten.
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

De opkomst van een grenzenloze economie
M Porter’s Diamant Model, de invloedsfactoren:
    F de overheidsinvloeden
        Overheden kunnen invloed uitoefenen op elk van de 4
        hoofdfactoren.  Ze kunnen een krachtige rol spelen bij
        het stimuleren van de ontwikkeling van binnenlandse
        sectoren die mogelijk gaan internationaliseren. 

        Zo financieren en stimuleren overheden tal van
        infrastructuurprojecten, stimuleren onderwijs,
        gezondheidszorg, milieuvriendelijke energie-opwekking
        en meer.  Al deze maatregelen kunnen een positief
        effect hebben op de productiefactoren.
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

De opkomst van een grenzenloze economie
M Porter’s Diamant Model, de invloedsfactoren:
    F toeval, toevallige gebeurtenissen
        Ook kunnen toevallige gebeurtenissen van invloed zijn
        op het nationale / regionale concurrentievermogen.

        Toevallige gebeurtenissen kunnen variëren van welk
        bedrijf als eerste met een belangrijk idee op de markt
        komt tot technologische voorvallen (Y2K-probleem),
        economische gebeurtenissen (bankencrisis, uiteen-
        spatten OG-zeepbel, e.d.) 
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

De opkomst van een grenzenloze economie
M 3 belangrijke trends in de late 20ste eeuw die
    aanmerkelijk hebben bijgedragen aan de wereldhandel:

    F de terugdringing van economisch protectionisme
    F de opkomst van economische integratie
    F wereldwijde concurrentie tussen mondiale
        bedrijven, gericht op de mondiale consument.
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

Handelspolitiek
M Handelspolitiek:
    De maatregelen die een overheid neemt om daarmee het
    proces van internationale handel te beïnvloeden, met het
    oog op haar macro- economische doelstellingen.

M Vrijhandel:
    Handelspolitiek waarbij de internationale handel volledig,
    en op ongehinderde wijze (dus zonder overheidsinmeng-
    ing en zonder invoerheffingen) plaats heeft volgens de
    wetten van vraag & aanbod.

M Protectionisme:
    Handelspolitiek waarbij een overheid (of een groep van
    overheden) de eigen markt(en) en industrieën trachten te
    beschermen, bijv. via accijnzen, heffingen en invoer-
    beperkingen (zoals invoerquota, licentiebeperkingen, e.d.).
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

Handelspolitiek
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

Handelspolitiek
M Van GATT naar WTO:
    Vóór de 2e Wereldoorlog waren landen nog niet zo sterk
    gericht op internationale samenwerking en handel.  In
    plaats van goederen in te voeren uit andere landen,
    werden deze, waar mogelijk, bij voorkeur in het eigen 
    land geproduceerd, waardoor de eigen werkgelegenheid
    kon worden gestimuleerd.  Deze mentaliteit leidde in feite
    tot minder doelmatige productie, hogere kosten, en per
    saldo ook verminderde koopkracht.

    Uiteindelijk, op de conferentie van Bretton Woods (NH,
    USA, 1944), werd de basis gelegd voor het Internationale
    Monetair Fonds, en spraken 23 industrielanden af te 
    zullen streven naar vrijhandel.  De GATT (General
    Agreement on Tariffs and Trade) werd daarmee een feit.
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

Handelspolitiek
M Van GATT naar WTO (vervolg):
    De belangrijkste principes van de GATT waren:
    F non-discriminatie: een land dat aan een handelspartner
        zekere voordelen biedt, dient die voordelen ook aan
        andere GATT-landen te bieden.
    F doorzichtigheid: invoerquota en andere vormen van
        non-tariffaire protectie zijn verboden, alleen invoer-
        rechten zijn toegestaan.
    F wederkerigheid: wanneer een importerend land zijn
        tarieven verlaagt, dienen de naar dat land exporterende
        landen hierop te reageren door ook hun tarieven te
        verlagen.
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

Handelspolitiek
M Van GATT naar WTO (vervolg):
    Gatt-onderhandelingsronden: een nieuw akkoord werd een
    'ronde' genoemd. In alle ronden werden, vaak uiterst
    moeizaam, verdragen bereikt die de ondertekenende landen 
    hoofdzakelijk tot de verlaging van invoerheffingen 
    verplichtte. Vaak bevatten de akkoorden nogal wat uitzon-
    deringen voor bepaalde producten en landen.
    Zo was de Uruguay-ronde (1986 - 1993) een gedeeltelijk
    succes, waarbij het grootste struikelblok het landbouwbeleid
    en de vrijmaking van internationale handel in diensten
    betrof. Gedurende deze ronde werd de GATT omgevormd tot
    de huidige multilaterale handelsorganisatie, de WTO (World
    Trade Organization).
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

Handelspolitiek
M Van GATT naar WTO (vervolg):
    Handelsconflicten tussen de VS en de EU, en het uitblijven
    van een akkoord binnen de latere Doha-ronde (2001)
    hebben intussen de geloofwaardigheid van de WTO flink
    aangetast.

M Ontstaan van de UNCTAD: 
    ontwikkelingslanden vonden in algemeen weinig steun bij
    GATT / WTO, en o.a. daarom werd in 1964 de United Nations
    Conference on Trade & Development opgericht.
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

Handelspolitiek
M UNCTAD (vervolg):
    UNCTAD heeft als doel het helpen vormgeven van de huidige
    politieke debatten en het denken over ontwikkeling.
    De organisatie doet dit met behulp van drie sleutelfuncties:
    F Unctad fungeert als een forum voor intergouvernementeel
        overleg;
    F Het verricht onderzoek en politieke analyses, en verzamelt
        gegevens voor de vertegenwoordigers van regeringen en
        voor experts;
    F Het verleent technische hulp, op maat gemaakt voor de
        specifieke behoeften van de ontwikkelingslanden en 
        economieën in overgang, e.e.a.  i.s.m  andere organisaties.
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

Handelspolitiek
M Voordelen van vrijhandel:
    G doelmatige toewijzing van productiefactoren op wereld-
        wijde schaal
    G stimuleert internationale concurrentie en technische
        innovatie
    G leidt niet direct tot handelsoorlog
    G leidt tot internationale prijsstabilisatie
    G internationale, bekende spelers zonder willekeur.
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

Handelspolitiek
M Nadelen van vrijhandel:
    G vrijhandel gaat voorbij aan zaken als economische groei,
        conjunctuur, recessie
    G maximale productie betekent niet per definitie meer
        welvaart (bestedingsmogelijkheden) en meer welzijn
        (arbeidsgenot)
    G weinig oog voor irrationele aspecten (emotionele,
        culturele, religieuze)
    G prijzen, uitgaande van de relatieve kostenverschillen
        (klimaat, geografie, e.d.), zijn niet altijd de feitelijke
        prijzen waarbij rekening zou moeten gehouden worden
        met social (wereldmaatschappelijke) costs
    G ontwikkelingslanden spelen in vrijhandel veelal een
        ondergeschikte rol. 
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

Handelspolitiek
M Aanleidingen voor protectionisme:
    G rechttrekken van scheve concurrentieverhoudingen
        tussen landen onderling (staalprotectie USA, 2003)

    G rechttrekken van scheve binnenlandse verhoudingen,
        bijv. de verhouding werkenden / werkzoekenden
        (diverse landen ten tijde van diepe recessies en
        depressies, zoals na de beurskrach in New York, 1929)

    G als instrument om nationale of internationale
        inkomensverdeling te bereiken.  



31
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Handelspolitiek
M Veel gehanteerde argumenten voor protectionisme:
    G Het infant industry argument, ter bescherming van
        jonge, nieuwe industrieën (Europese protectionisme
        tegen Japan i.v.m. de ontwikkeling van Philips CD-i
        technologie).  Toegelaten volgens WTO, mits van
        tijdelijke aard.
    G Het anti-dumping argument, ter bescherming tegen
        onder kostprijs exporteren van goedeen door andere
        landen.  Eveneens tot zekere hoogte toegelaten volgens
        WTO.
        Dumpingvormen die volgens WTO niet toegelaten zijn: 
        F strategische dumping (om concurrentie te elimineren)
        F sociale dumping (uitbuiting van lage lonen)
        F subsidiedumping (zoals EU landbouwbeleid t.o.v VS)
        F discriminatiedumping (verschillende prijzen/markten)
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

Handelspolitiek
M Veel gehanteerde argumenten voor protectionisme:
    De volgende argumenten zijn volgens WTO niet
    toegelaten:
    G Het pauper-labour argument, prijsbederf door arm-
        lastige, lage lonen landen.
    G Het werkgelegenheidsargument, ter bescherming /
        stimulering van de eigen binnenlandse werkgelegen-
        heid.
    G Het betalingsbalansargument, ter verbetering van de
        eigen betalingbalans (betreffende de bedragen die een
        land binnenkomen en de bedragen die het land uitgaan).
    G Het reconstructie-argument, met als doel om oudere,
        gevestigde industrieën weer op te bouwen. 
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Nederland internationaal gezien
M Handelskenmerken Nederland:
    F Nederland is een open economie (bedrijft relatief veel
        handel met buitenland), en kent een hoge importquote
        (verhouding waarde importgoederen / nationaal
        inkomen) en een hoge exportquote (verhouding 
        waarde exportgoederen / nationaal inkomen).
    F Exportgericht, en daarmee erg afhankelijk van
        buitenlandse bestedingen
    F Kent veel multinationale bedrijven (Unilever, Shell,
        Philips, Akzo-Nobel, enz.). 
        [Kenmerkend voor dit soort bedrijven: hoge mate van
        risicospreiding (producten, vestigingen), grote mate 
        van  schaalvergroting (kostenvermindering door grote
        producties), en veel macht (veel productie, veel werk-
        gelegenheid).] 



Ontwikkeling Nederlandse uitvoer / invoer  (x mld €)goederen

Export naar:
EU
Niet-EU
Totaal

Import uit:
EU
Niet-EU
Totaal

2012

311,7
118,0

200,7
188,7

429,7

389,4

2013

317,0
116,1

202,1
184,3

433,1

386,4

2014

316,9
116,5

198,4
184,0

433,4

382,4

2015

302,5
116,5

200,5
171,7

419,0

372,2

2016

306,6
116,6

200,4
168,5

423,2

368,9

2017

333,6
133,8

221,8
187,1

467,4

408,9

2018

352,3
145,5

235,9
205,4

497,9

441,3

2019

359,3
156,4

242,7
216,9

515,7

459,6

Ontwikkeling Nederlandse uitvoer / invoer  (x mld €)diensten

Export naar:

EU
Niet-EU
Totaal

Import uit:
EU
Niet-EU
Totaal

2012

59,3
44,6

44,9
48,7

103,9

93,6

2013

62,7
47,4

45,8
48,5

110,1

94,3

2014

89,8
65,6

69,8
75,5

155,4

145,3

2015

99,1
79,2

89,7
65,6

178,3

155,3

2016

107,2
65,3

81,7
84,1

172,5

165,8

2017

122,6
72,8

98,2
95,5

195,4

193,7

2018

136,0
74,2

108,5
98,9

210,2

207,4

2019

.....

.....

.....

.....

.....

.....
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

Nederland internationaal gezien

CBS dataset 2020
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INTERNATIONALE HANDELSASPECTEN

Handelskengetallen
M Kengetallen m.b.t. import en export:

Stijgen importprijzen sterker dan exportprijzen: ruilvoetverslechtering,
stijgen exportprijzen sterker dan importprijzen: ruilvoetverbetering.


