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Opgave 1. BBP, Y en welvaart 

 

 

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

BBP tot stand komt. 

2. Leg uit wat intermediair verbruik is. 

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

betalen? 

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

nationaal inkomen. 

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

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

7. Wat is het verschil tussen binnenlands product en een nationaal product? 

8. Leg uit wat afschrijvingen zijn. 

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

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

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

11. Geef een voorbeeld van een situatie van grensoverschrijdende primaire 

inkomens. 

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

welvaart gelijkmatiger distribueert"? 

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. 

14. Wat is de benaming van alle andere soorten goederen die met name door het 

bedrijfsleven worden geproduceerd? 

15. Welke twee specifieke kenmerken hebben collectieve goederen. 

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. 

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

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. 

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

20. Wanneer wordt productie tot de zwarte markt gerekend? 

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

22. Wanneer spreek je van illegale productie? 

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

geproduceerd? 

 


