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Opgave 1. BBP, Y en welvaart 

 

 

1. Noem de productiefactoren en hun afzonderlijke beloningen, waarmee het 

BBP tot stand komt. 

Natuur (pacht), arbeid (loon), kapitaal (rente en huur) en ondernemerschap 

(winst) 

2. Leg uit wat intermediair verbruik is. 

Inkopen bij andere bedrijven 

3. Waarom wordt intermediair verbruik verrekend met de omzet om het BBP te 

betalen? 

Anders zouden dubbeltellingen ontstaan. Voorbeeld: een bandenfabrikant 

voegt waarde toe door van rubber banden te maken. Vervolgens worden de 

banden aan een autofabrikant geleverd die van de banden samen met heel 

veel andere onderdelen een auto maakt. Ook die voegt waarde toe. Maar de 

toegevoegde waarde van de banden zit ook in de verkoopprijs van de auto. 

Als de inkoopwaarde van de banden er niet vanaf zou worden gehaald werd 

de toegevoegde waarde van de banden dubbel geteld. 

4. Leg aan de hand van bron 1 dat je ook zou kunnen spreken van een "bruto" 

nationaal inkomen. 

Nationaal inkomen vermeerderd met afschrijvingen zou je bruto nationaal 

inkomen kunne  noemen. 

5. Wat moet er komen te staan bij "A"? 

Beloningen productiefactoren 

6. Wat moet er komen te staan bij "B"? 

ambtenarensalarissen 

7. Wat is het verschil tussen binnenlands product en een nationaal product? 
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Binnenlands is altijd wat in het land met de productiefactoren ter plaatse wordt 

geproduceerd. Het nationaal product gaat uit van de eigenaren van de 

productiefactoren. Nederlandse productiefactoren kunnen zich in het 

buitenland bevinden. De huur van een huis wat van een Nederlander is maar 

in Duitsland staat, wordt naar Nederland overgeboekt en telt dus Nationaal 

mee, maar niet binnenlands. 

8. Leg uit wat afschrijvingen zijn. 

Afschrijvingen zijn bedragen die gereserveerd worden om machines en 

gebouwen die langer dan een productiecyclus meegaan in de toekomst te 

kunnen vervangen. In de modellen wordt er vanuit gegaan dat de jaarlijkse 

afschrijvingen gelijk zijn aan de vervangingsinvesteringen van dat jaar. 

9. Het BBP in het schema is weergegeven tegen factorprijzen of basisprijzen. 

Leg uit hoe je vanuit daar komt tot het BBP tegen marktprijzen. 

Factorprijzen verhoogd met BTWen accijns en verlaagd met subsidies 

(kostprijsverhogende belastingen en kostprijs verlagende subsidies) geeft de 

prijs die de consument werkelijk betaalt (marktprijzen) 

10. Leg uit wat het "saldo primaire inkomens buitenland" betekent. 

Primaire inkomens zijn de beloningen productiefactoren. Het saldo van wat wij 

Nederlanders primair verdienen in het buitenland en wat buitenlanders primair 

verdienen in Nederland is wat van het nationaal inkomen wordt afgetrokken 

om tot en NBP en BBP te komen. 

11. Geef een voorbeeld van een situatie van grensoverschrijdende primaire 

inkomens. 

De winst die Philips met haar fabriek in China maakt wordt over gemaakt naar 

het Nederlandse hoofdkantoor. 

De overheid zelf produceert goederen en diensten die niet door het bedrijfsleven te 

produceren zijn. Deze goederen hebben een tweetal kenmerken die goederen en 

diensten geproduceerd door het bedrijfsleven niet kennen. Andersom produceert de 

overheid ook goederen en diensten die ook door het bedrijfsleven worden 

geproduceerd of zouden kunnen worden geproduceerd. De productie van de 

overheid wordt betaalt uit de belastingen (B). Belastingen zorgen in eerste instantie 

voor een afname van de welvaart, maar als de overheid de belastingen besteed (O) 

dan leidt dit tot een toename van de welvaart, waarbij de overheid vaak ook de 

welvaart gelijkmatiger distribueert. 

12. Wat wordt bedoeld met de opmerking: "waarbij de overheid vaak ook de 

welvaart gelijkmatiger distribueert"? 

Dat de overheid de ontvangen belastingen terug geeft, maar meer aan de 

armen in het land dan aan de rijken, waardoor de verhouding tussen rijk en 

arm kleiner wordt (nivellering) 

13. Leg uit dat het produceren van collectieve goederen meestal leidt tot een meer 

gelijkmatige herverdeling van de welvaart. Maak in je antwoord gebruik van 

een concreet voorbeeld van een collectief goed. 

De overheid zorgt via een politieapparaat voor veiligheid voor iedereen. Een 

rijk iemand kan, als er geen overheid is, voor zichzelf beveiliging betalen. Dat 

kan een arm iemand niet. Na het collectieve goed dat door de overheid wordt 

geproduceerd heeft iedereen een mate van veiligheid gekregen. 
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14. Wat is de benaming van alle andere soorten goederen die met name door het 

bedrijfsleven worden geproduceerd? 

Individuele goederen. 

15. Welke twee specifieke kenmerken hebben collectieve goederen. 

Ze zijn niet uitsluitbaar en niet rivaliserend. 

16. Leg uit aan de hand van het begrip "collectieve goederen" dat de toegevoegde 

waarde van de overheid anders dan de toegevoegde waarde van het 

bedrijfsleven niet via de overheidsomzet en het intermediair verbruik van de 

overheid te berekenen is. 

Omdat collectieve goederen niet uitsluitbaar zijn kun je er geen prijs voor 

vragen. Daarmee is veel van de overheidsproductie niet geprijsd. Er is daarom 

eeenh internationale afspraak gemaakt om de overheidsproductie gelijk te 

stellen aan de hoogte van de ambtenarensalarissen. 

17. Leg uit dat de omvang van het BBP slechts de welvaart in "enge zin" uitdrukt. 

Het houdt geen rekening met de verdeling van het BBP over de mensen, met 

de staat van het milieu en de leefomgeving, met geluk, etc. 

18. Er valt veel kritiek te geven op de het uitdrukken van de welvaart via het BBP 

of via het BBP per hoofd van de bevolking. Geeft drie punten van kritiek. 

Het houdt geen rekening met de verdeling van het BBP over de mensen 

Houdt geen rekening met negatieve externe effecten van de productie 

Houdt geen rekening met de omvang van de informele economie 

19. Leg uit dat het BBP niet de volledige productie omvat. 

Er zijn veel vormen van productie die niet gemeten worden zoals wat mensen 

zelf thuis in het huishouden doen, of de zwarte economie. 

20. Wanneer wordt productie tot de zwarte markt gerekend? 

Als het niet bij de belastingdienst bekend is en dus niet wordt meegerekend in 

het BBP 

21. Geef een voorbeeld van productie in het grijze circuit. 

Zelf je huis onderhouden. 

22. Wanneer spreek je van illegale productie? 

Als de productie bij wet is verboden. Illegale productie is in principe altijd 

zwart. 

23. Hoe worden individuele goederen genoemd die door de overheid worden 

geproduceerd? 

Quasi collectieve goederen 


