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Opgave 1
Buitenland en overheid in de kringloop
In de economische wetenschap wordt gebruikgemaakt van modellen. Een
kringloopschema is een model waarmee een vereenvoudigd beeld van de
economie van een land wordt weergegeven. In het onderstaande
kringloopschema staan uitsluitend geldstromen tussen economische sectoren
weergegeven.
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Voor iedere sector is het totaal van de inkomende geldstromen gelijk aan het
totaal van de uitgaande geldstromen.
De bedragen luiden in miljarden euro’s en betreffen het jaar 2007.
Niet bij iedere pijl is het bedrag en de toelichting ingevuld.
De richting van de geldstroom tussen financiële instellingen en overheid is
niet aangegeven.

Bereken de import in 2007 in miljarden euro’s.
De richting van de geldstroom tussen financiële instellingen en overheid wordt
uitsluitend bepaald door het overheidssaldo.
Loopt die geldstroom van financiële instellingen naar overheid of van overheid
naar financiële instellingen? Verklaar het antwoord.
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Een economisch onderzoeksbureau voorspelt dat de export in 2008 € 25 miljard
hoger ligt dan in 2007. Dit leidt in 2008 ten opzichte van 2007 tot de
onderstaande veranderingen (bedragen in miljarden euro’s).
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Het onderzoeksbureau berekent dat de hogere export tot een stijging van het
netto nationaal inkomen leidt van meer dan € 25 miljard en verklaart dit met
behulp van het multipliereffect.
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Bereken het bedrag waarmee het netto nationaal inkomen door de toename van
de export in 2008 is gestegen.
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Leg uit hoe een stijging van de export van € 25 miljard tot een stijging van het
netto nationaal inkomen van meer dan € 25 miljard kan leiden.
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Het kringloopschema in deze opgave kan realistischer worden gemaakt door
pijlen toe te voegen. Zo heeft de overheid naast de overheidsbestedingen bij
bedrijven in de praktijk ook andere uitgaven.
Welke pijl kan worden toegevoegd om een van die andere uitgaven weer te
geven? Licht toe welke uitgave met die pijl wordt bedoeld.
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