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Opgave 1. Overzicht van de economie HV 2 AM 

Van de economie van een land zijn op jaarbasis de volgende gegevens bekend (in 

miljarden euro): 

 

De overige gegevens van dit land zijn: 

Afschrijvingen: 57 miljard euro 
Omzet in het land: 1052 miljard euro 
Intermediair verbruik: 90 miljard euro 
Saldo grensoverschrijdende beloningen productiefactoren: 13 miljard euro 

 

1. Stel de nationale rekening voor de sector huishoudens op. 

B ondernemingen M

beloningen productiefactoren 780 consumptiegoederen 615

import 190 mat. Overheidsbestedingen 97

investeringen 58

export 200

totaal: 970 totaal: 970

B overheid M

ambtenarensalarissen 125 belastingen 160

mat. Overheidsbestedingen 97 begrotingstekort 62

totaal: 222 totaal: 222

B buitenland M

export 200 import 190

(export - import) 10

totaal: 200 totaal: 200

B financiele instellingen M

investeringen 58 besparingen 130

begrotingstekort 62 uitvoertekort 0

lopende rekening 10

totaal: 130 totaal: 130
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2. Waarom worden bij de overheid de ambtenarensalarissen als toegevoegde 

waarde geteld van de overheidssector? 

omdat de overheid geen prijs berekend voor haar productie kan ze de 

toegevoegde waarde niet vaststellen via omzet - intermediair verbruik. 

Daarom worden (arbitrair) de ambtenarensalarissen als toegevoegde waarde 

gehanteerd. 

3. Bereken het NBP via de subjectieve methode 

beloningen productiefactoren = Y = 780 + 125 = 905 

4. Bereken het BBP via de objectieve methode 

1052 – 90 = 962 miljard euro 

5. Bereken het BBP via de methode van de finale bestedingen. 

Y = C + I + O + (E-M) 

780 = 615 + (58 + 57) + 222 + (200 – 190) = 962 miljard euro 

6. Stel de staat van middelen en bestedingen op. 

Omdat de staat van middelen en bestedingen altijd gebaseerd is op de het 

BRUTO binnenlands product, en omdat Y altijd het netto binnenlands product 

is, zetten we in de staat van middelen en bestedingen Yb van Ybruto. Aan de 

rechterzijde staan ook de bruto investeringen immers In + Iv = Ib 

 

B huishoudens M

consumptie 615 beloningen productiefactoren 780

belastingen 160 ambtenarensalarissen 125

besparingen 130

totaal: 905 totaal: 905

staat van middelen en bestedingen

Middelen Bestedingen

Yb 962 C 615

M 190 In+Iv 115

O 222

E 200

totaal 1152 totaal 1152


