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Internationale handel: achtergrond

Door de liberalisering van 
de internationale handel en 

technologische 
vooruitgang heeft de 

wereldhandel sinds WOII
een constante groei 

gekend



Hoe komt het dat er zoveel internationale handel is?



Geschiedenis

• Niet alle goederen die een land nodig heeft (of wenst!!!) zijn ter 
plaatse beschikbaar

‐ Grondstoffen

‐ Energieproducten

‐ Tropische vruchten

‐ …

• Soms zijn producten wel beschikbaar maar kunnen ze goedkoper 
in het buitenland aangekocht worden

‐ Textiel

‐ Elektronisch materiaal

‐ …



Impact van handel op de welvaart van een land?

• Gunstig voor de verbruiker als gevolg van concurrentie tussen 
aanbieders

‐ Grotere keuze en betere producten 

‐ Goedkopere producten 

• Gunstig voor de producenten:

‐ Grotere afzetmarkt

‐ Goedkopere productie door schaalvoordeel

MAAR:

‐ Efficiëntere productie nodig om de kunnen concurreren met de 
andere aanbieders

‐ Specialisatie nodig in iets dat hij het ‘beste’ kan (door doorgedreven 
research te doen kan hij dan telkens nog beter worden)



Spreiding van de 
wereldhandel 
(2018)



Focus op België



De internationale handel van België



De internationale handel van België

• Schaarste aan natuurlijke rijkommen

• Zeer open economie

• Centrale ligging in West-Europa en in de wereld

• 2de grootste haven van Europa

• Grote bevolkingsdichtheid

• Hoog opleidingsniveau

• Spil van de internationale handel: het verwerken van in het 
buitenland aangekochte goederen om daarna opnieuw uit te 
voeren



Sectoren – uitvoer / export

Weinig verschuivingen doorheen de jaren => stabiel



Sectoren – invoer / import

60% van de ingevoerde goederen zijn intermediaire goederen 
(goederen die nog verder bewerkt of verwerkt dienen te worden)

1/3 voor de metaalververwerkende industrie



Belgische export partners





Belgische import partners





Regionale verdeling van de buitenlandse handel binnen België

• Exporteren is een Vlaamse activiteit: 80% van de geëxporteerde 
goederen komt van bedrijven die gevestigd zijn in het Vlaamse 
gewest

• Wallonië: 17%

• Brussel: 3%




