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H2: Economisch denken 
 
§1 : Produceren 
 
Produceren: Het voortbrengen van goederen en diensten met behulp van de productiefactoren  
                    door bedrijven en de overheid. 
 
Alleen bedrijven en de overheid kunnen produceren 
 
4 productiefactoren: - Natuur                          →   pacht, huur 
                                 - Arbeid                          →   loon/salaris  
                                 - kapitaal                         →   rente 
                                 - ondernemersactiviteit   →   winst 
 
Kapitaal 
Vaste goederen = deze kapitaalgoederen gaan meerdere productieprocessen mee. (machines) 
 
Vlottende goederen= deze kapitaalgoederen gaan maar één productieproces mee. (grond- 
hulpstoffen) 
 
Ondernemersactiviteit= winst 
 
Het nationaal product is de waarde van alle productie in een land in één jaar. 
 
Het CBS berekend het nationaal product 
          ↓ 
         Centraal Bureau voor de Statistiek 
 
De productie van bedrijven maakt het grootste deel uit van de nationale productie, maar ook 
de overheid doet eraan mee. (politie/brandweer) 
 
Formele economie= productie die bij de belastingdienst geregistreerd is  
 
Het CBS maakt veel gebruik van deze gegevens bij het berekenen van het nationaal product. 
 
Informele economie= niet geregistreerde productie 
 
- legale (wettelijk toegestane) werkzaamheden in het grijze circuit 
- illegale (wettelijk niet toegestane) werkzaamheden in het zwarte circuit. 
 
Bij het zwart werken worden er geen loon- of inkomsten belasting en sociale premies betaald. 
 
Infrastructuur= Het totaal van voorzieningen zoals (spoor)wegen, vliegvelden, internet,  
                          havens, bekabeling, riolering enz.  
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§2 : Markten 
 
Markt= een samenhangend geheel van vraag naar een aanbod van een goed of dienst. 
 
2 soorten markten: - concrete markt  
                               - abstracte markt 
 
Concrete markt= Een duidelijke aanwijsbare, geografische bepaalde plaats waar er kan  
                            worden gehandeld. 
 
Abstracte markt= Hier kan op elk mogelijk moment en plaats gehandeld worden. Zoals  
                             bij de ruwe koffie, de woningmarkt en de oliemarkt. 
 
Verschillende markten: 
- arbeidsmarkt, de prijs is het loon 
- vermogensmarkt, de prijs is de rente 
 
Prijs wordt bepaald door de vraag en aanbod! 
Vraag↑, prijs↑, productie↑, aanbod↑, prijs↓ 
 
Korte termijn  
 
                          Lange termijn 
 
 
Vraag ↓, prijs↓, productie↓, aanbod↓, prijs↑ 
 
  Korte termijn 
 
                         Lange termijn 
 
Belangengroepen= Komen op voor de belangen van bepaalde groepen mensen. Zowel voor-  
                               als tegenstanders. 
 
2 voorbeelden: - Consumentenorganistaties 
                         - vakbonden                               
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§3 : De arbeidsproductiviteit 
 
Arbeidsverdeling= Het verdelen van de werkzaamheden 
 
1) Interne arbeidsverdeling: 
De arbeidsverdeling binnen een onderneming 
 
2) Externe arbeidsverdeling: 
De arbeidsverdeling tussen ondernemingen 
 
3) Internationale arbeidsverdeling: 
Arbeidsverdeling tussen landen; ook wel regionalisering genoemd. 
 
Bijv. - Frankrijk   = Wijn 
         - Duitsland  = Auto’s 
         - Nederland = Kaas, bloembollen 
         - België        = Chocolade, bier 
 
Arbeidsverdeling is alleen zinvol als er sprake is van een goed ontwikkeld ruilverkeer. 
 
Voor arbeidersverdeling is infrastructuur en ruilverkeer van grote belang!! 
Denk aan oorlog & politiek 
 
Arbeidsproductiviteit= De productie per werkende per periode 
 
Een verbetering van de arbeidsproductiviteit betekend dat de productiecapaciteit toeneemt. 
 
De arbeidsproductiviteit wordt hoger door: 
- Scholing 
- Betere werkomstandigheden 
- Betere gezondheid van de werknemers 
- Verbeterde kapitaalgoederen 
 
Als de arbeidsproductiviteit stijgt, worden de loonkosten lager. 
 
Loonkosten zijn meestal het duurste onderdeel van een product of dienst. 
 
Door de dalende loonkosten kan de concurrentiepositie verbeterd worden. 
 
Beter concurreren → meer afzet → meer productie → meer winst 
 
Prijs/kwaliteit hangt af van: 
- lage loonlanden 
- belastingklimaat 
- vrijhandel 
- specialisatie  
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De concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven op de buitenlandse markten worden 
bepaald door: 
- De kwaliteit en de prijs van de Nederlandse producten 
- De levertijd 
- De hoeveelheden die geleverd kunnen worden 
- De leveringsvoorwaarden (waaronder de service en de garantievoorwaarden) 
 
2 soorten investeringen: 
1) breedte investering = De verhouding tussen de ingezette hoeveelheid kapitaal en de  
                                       Ingezette hoeveelheid arbeid blijft gelijk (zie blz 35) 
2) diepte investering = De verhouding tussen de ingezette hoeveelheid kapitaal en de ingezette 
                                     hoeveelheid arbeid veranderd, er wordt meer kapitaal en minder  
                                     arbeid in het productieproces gebruikt dan voorheen. (de verhouding 
                                     kapitaal ten opzichte van arbeid neem toe en de arbeidsproductiviteit  
                                     neemt toe.) 
 
andere soorten investeringen: 
- arbeidsbesparende investeringen 
- milieubesparende investeringen 
- kapitaalbesparende investeringen 
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§4 : Welvaart 
 
Economische groei= % verandering van het reële nationaal product (per hoofd van de  
                                 bevolking) per jaar. 

• Nominaal= het bedrag 
• Reëel= rekening houden met prijsverandering 
• Bevolkingsgroei 

 
Nationaal inkomen= De optelsom van alle beloningen voor het ter beschikkingstellen van de  
                                  productiefactoren, dus loon, rente, pacht/huur en winst. 
 
Nationaal product= Totale waarde van een productie in een land 
 

Nationaal inkomen = nationaal product 
 
Economische groei= duurzame economische groei = welvaart ↑  
 
Productiegroei of inkomens ↑ ≠ welvaart ↑ 
 
Er komt dus ook rekening gehouden worden met het milieu. 
 
Ook rekening houden met: 
- milieuvervuiling 
- uitputting van grondstoffen 
- belangen van anderen 
 
Als je alle productie van een jaar in een land bij elkaar telt noem je dat Bruto Binnenlands 
Product= BBP, het CBS rekent dit uit.  
 
Veel productie betekent veel banen en dus meer inkomen voor de bewoners. Al het inkomen 
bij elkaar geteld in een land van een jaar heet het Nationaal inkomen. 
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§5 : Het nationaal product 
 
Netto toegevoegde waarde= Bruto toegevoerde waarde – afschrijving (zie blz 60) 
 
Diensten van derden: Diensten van andere bedrijven. (bijv. accountant, schoonmaak) 
 
Afschrijving: Waardevermindering van kapitaalgoederen 
 
Netto nationaal product= Alle netto toegevoegde waarden van alle bedrijven + alle  
                                         toegevoegde waarde van de overheid. 
 
Toegevoegde waarde van de overheid: Alle ambtenaren salarissen bij elkaar opgeteld 
 
Bruto nationaal product= Netto nationaal product + afschrijving 
 
Berekening Netto & bruto nationaal product: 
 
Loon                              
Pacht/huur                  Netto                                        
Winst                          toegevoegde                          Bruto toegevoegde waarde 
Rente                          waarde 
 
Afschrijving                                                                      
 
Omzet= Netto toegevoegde waarde+ afschrijving+ diensten van derden+ grondstoffen 
 
Blz. 63 van het boek 
 
 
                                                                  voorraad               vlottend kapitaal 
                                                                  mutaties 
                                         Netto                     + 
                                         investering 
                                                                 uitbreidings 
                                                                investering 
Bruto                                       +  
Investering                                                                              vast kapitaal 
                                  
                                          Afschrijving = vervangings 
                                                                  investering 
 
 
 
Soorten investering: 
- Vervangingsinvestering= vervangen van machines 
- Uitbreidingsinvestering= nieuw, extra machines 
- Voorraadinvestering     = grondstoffen of hulpstoffen die in het magazijn liggen 
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§6: De economische kringloop 
 
Omzet= verkoopprijs x afzet 
Afzet = aantal verkochte producten 
Omzet= P x Q 
Winst = omzet – kosten 
Kosten = bijvoorbeeld: loonkosten, energie en transport 
 
Toegevoegde waarden: De waarde die een onderneming aan ingekochte grondstoffen en  
                                      diensten van derden toegevoegd met behulp van de productiefactoren. 
 
Omzet: De waarde van het verkochte goederen/dienst dit bereken je door het aantal verkochte 
            goederen te vermenigvuldigen met de verkoopprijs. 
 
Deelnemers aan het economisch verkeer: 
- Gezinnen 
- Ondernemingen (= bedrijven) 
- Overheid 
- Financiële instelling (=banken) 
- Buitenland 
 
C = Particuliere consumptie 
I  = Particuliere investeringen 
O = Overheidsbestedingen 
E = Export 
M = Import 
S = Particuliere besparingen 
B = Belastingen 
Y = Nationaal inkomen 
 
Zie boek voor verdere instructies en schema’s 
 
 
§7 : De economische kringloop als gesloten systeem 
 
 
                          Y= C+S+B                             
 
                      Y= C+I+O+E-M 
 
 
                     S-I + B-O = E-M    
 
 
Nationale besteding= De besteding van de gezinnen, bedrijven en de overheid.  
  
Verder zie boek blz. 68 
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§8 : Productiecapaciteit en de bestedingen 
 
Productiecapaciteit= de grootst mogelijke productie in een bepaalde periode 
 
Hangt af van de hoeveelheid kapitaalgoederen(machines) 
 
Op korte termijn is de productiecapaciteit constant, omdat het veel tijd komst om nieuwe 
machines te kopen, te instaleren en te regelen. 
 
- Op korte termijn: Productiecapaciteit is constant 
 
- Op lange termijn: Productiecapaciteit neemt toe, omdat er meer kapitaalgoederen zijn en de  
                               kwaliteit hiervan toeneemt. 
 
Productievolume= de daadwerkelijke productie 
 
Bezettingsgraad= hoeveel % van de productiecapaciteit benut is 
 
Bezettingsgraad= Productievolume     x 100% = 
                             Productiecapaciteit 
 
 
§9 : De conjunctuur en de structuur 
 
Veranderingen in het nationaal inkomen ontstaat door verandering in de vraag en besteding, 
hierdoor golft de economie, de ene keer gaat het erg goed, de andere keer minder. 
 
Laagconjunctuur= Het nationaal inkomen stijgt minder hard dan de trend. 
                              (door te lage bestedingen) 
 
Hoogconjunctuur= Het nationaal inkomen stijgt harder dan de trend. 
                               (te veel bestedingen!, te weinig productiecapaciteit, prijzen↑) 
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Bestedingen stimuleren elkaar: export↑, werknemers↑, nationaal inkomen↑, consumptie↑,  
                                                  investeringen↑  
 
Conjunctureel is de vraagkant van de economie, als de vraag veranderd, dan verandert het 
nationaal inkomen. Dit is allemaal op korte termijn. 
 
Op de lange termijn moet de economie (nationaal inkomen) groeien 
 
De trend-lijn geeft de groei van het nationaal inkomen aan. 
 
De trendlijn groeit door: 
- Verbeteren productiecapaciteit  
- Betere scholing 
- Betere arbeidsverdeling 
 
Structureel= lange termijn= aanbodkant= manier van produceren!!!! 
 
Conjunctureel                        Structureel  
- Korte termijn  - Lange termijn  
- Vraagkant   - Aanbodkant 
- Bestedingen   - Manier van produceren 
- Productiecapaciteit  - Productiecapaciteit  
   is constant                              neemt toe. 
 
 
§10 : De verandering van de Nederlandse productiecapaciteit 
 
Normaal neemt de productiecapaciteit toe, maar soms neemt deze af= krimp  
 
Krimp ontstaat door: 
- Afname bestedingen 
- Milieuregels  
- Rampen/oorlog 
- Slechte structurele ontwikkelingen 
 
Door krimp neemt het concurrentievermogen af!!!! 
 
Concurrentievermogen= De mate waarin bedrijven uit een land kunnen concurreren met  
                                        bedrijven uit het buitenland. 
 
Beter concurreren zorgt voor meer afzet, meer omzet en meer economische groei 
 
Dit hangt af van: 
- Prijs/kwaliteit verhouding 
- Lage lonen landen 
- Belastingklimaat 
- Internationale economische integratie 
- Vrijhandel 
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§11 : Oorzaken en gevolgen van de conjunctuurbeweging 
 
Wat heeft allemaal invloed op de hoogte van de bestedingen? (of waarom gaan mensen meer 
of minder besteden?) 
 
- Rentestand: Als de rente laag is, is het aantrekkelijker om geld te lenen, dus meer 
consumptie. Ook lenen om te investeren is voor bedrijven aantrekkelijker! 
 
- Wereldhandel: Meer export, zorgt voor meer inkomsten en hoger nationaal inkomen! 
 
- Begrotingspolitiek van de overheid: 
  Als er veel mensen werkeloos zijn, ontvangt de overheid minder belastingen en moet ze  
  meer uitkeringen betalen. De overheidsbestedingen zullen dalen. 
 
Als de overheid zelf meer gaat besteden kan de economie weer opgang komen. 
(Anticyclisch beleid) 
 
De overheid kan ook belastingen verlagen, dan hebben de mensen meer te besteden en zullen 
de bestedingen weer toenemen. 
 
Veranderingen in de bestedingen zorgen voor: 
- Verandering van prijzen: bij overbestedingen worden de prijzen hoger. 
- Verandering van de lonen: bij overbesteding is er een tekort aan arbeidskrachten en zullen  
                                              de lonen stijgen. 
- Verandering van rente: bij hoogconjunctuur wordt de rente hoger en bij laagconjunctuur  
                                        wordt lenen goedkoper. 
 
 
§12 : Indexcijfers 
 
Indexcijfer= Een getal dat de verhouding weergeeft tussen de waarde van een grootheid in een 
                     bepaalde periode en de waarde in de basisperiode. In het basisjaar is de waarde  
                     altijd 100. 
 
Voordeel: je kunt makkelijker vergelijken dan bij normale cijfers  
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§13 : Ordening en sturing 
 
De overheid heeft op 4 manieren invloed op het (economische) leven: 
- Overheid is zelfproducent 
- Overheid maakt wetten 
- Overheid heft belastingen en geeft subsidies 
- Overheid beïnvloedt de inkomensverdeling 
 
Inkomensoverdrachten= Het uitgeven van geld zonder dat de ontvanger van het geld een  
                                        Aanwijsbare tegenprestatie ervoor op levert. 
 
Voorbeelden: - Belastingen/heffingen 
                       - Subsidies 
                       - Sociale uitkeringen 
 
De Europese Unie neemt steeds meer taken en rollen van de Nederlandse overheid over. 
 
 
 
§14 : Economische politiek 
 
De overheid heeft 3 functies: 
- Gebruik van productiemiddelen beïnvloeden 
- Nationaal inkomen herverdelen 
- Economische ontwikkeling stabiliseren. 
 
De 3 functies zorgen voor 5 doelstellingen die de overheid probeert te realiseren: 
- Evenwichtige arbeidsmarkt                                             (weinig werkelozen) 
- Prijsstabiliteit                                                                   (lage inflatie) 
- Rechtvaardige inkomensverdeling 
- Evenwichtige betalingsbalans                                          (import & export) 
- Evenwichtige (duurzame) groei                                       (milieu) 


