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Opgave 2 
 
Alle pijlen gericht op investeren 
Investeringen zijn economisch van groot belang; ze worden door economen 
zelfs bestempeld als de motor van de economie van een land. Vooral de 
ontwikkeling van nieuwe producten en productieprocessen gaat gepaard met 
grote investeringen. Deze innovatie kan de internationale concurrentiepositie 
van een land verbeteren. Daarnaast zien economen bij investeringen zowel een 
bestedingseffect als een capaciteitseffect optreden.  
 

 
In bovenstaande figuur staan in een pijlenschema economische verbanden 
weergegeven. Investeringen spelen in dit schema een centrale rol. Elke pijl geeft 
een oorzaak−gevolg verband weer. Een + bij een pijl duidt op een positief 
verband tussen oorzaak en gevolg. Wanneer er een – bij een pijl staat, betekent 
dit dat er een negatief verband tussen oorzaak en gevolg is. Zo zal een stijging 
van het aanbod van arbeid tot gevolg hebben dat de werkloosheid stijgt en zal 
een stijging van de werkgelegenheid tot gevolg hebben dat de werkloosheid 
daalt. 
 
Investeringen kunnen zowel breedte-investeringen als diepte-investeringen zijn.  

2p 5 Welke pijl in het pijlenschema is kenmerkend voor diepte-investeringen? 
Verklaar het antwoord. 
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Als de bestedingen stijgen, kan er overbesteding ontstaan. 
2p 6 Leg aan de hand van het pijlenschema uit hoe door een toename van de 

investeringen de dreigende overbesteding kan worden voorkomen. 
 
Een toename van de investeringen veroorzaakt via de bestedingen een directe 
toename van de productie. Vervolgens veroorzaakt deze toename van de 
productie een verdere toename van de productie die door economen het 
multipliereffect wordt genoemd. 

2p 7 Beschrijf aan de hand van de pijlen in het pijlenschema hoe dit multipliereffect 
tot stand komt. Benoem elke pijl die in de beschrijving wordt gebruikt.  
 
Een econoom heeft kritiek op het pijlenschema, omdat het gevolg van 
innovatieve investeringen door bedrijven voor de internationale 
concurrentiepositie niet in het schema staat. 

2p 8 Tussen welke twee begrippen in het pijlenschema moet een pijl getrokken 
worden om aan de kritiek van deze econoom tegemoet te komen? Geef aan 
waar deze pijl begint en of bij deze pijl een + of een – moet worden gezet. 
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