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TK

TVK

GTK

GVK

TO

MO

Afkortingen kosten/opbrengsten

Concept Markt

TCK

Gemiddelde
Totale
Kosten

Totale
Kosten

Totaal
Kapitaal

TW

Gemiddelde
Variabele
Kosten

Marginale
Kosten

Marge
Kosten

MK

Totale
Variabele
Kosten

Totale
Vaste
Kosten

Totale
Visum
Kosten

GCK

Totale
Constante
Kosten

Totale
Concrete
Kosten

Gemiddelde
Omzet

Totale
Winst

Totale
Waarde

Gemiddelde
Opbrengst

Totale
Opbrengst

Gemiddelde
Constante
Kosten

Totale
Vaste
Kosten

Margarine
Opbrengst

Marginale
Opbrengst

Middelmatige
Opbrengst

Bruto
Evenwichts
Punt

Break
Even
Point

Totale
Concrete
Kosten

GO

BEP
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Formules kosten/opbrengsten

Concept Markt

TK

TCK

TK / Q

GVK * Q
+ TCK

TK / P

TVK

TW

TGK - GCK

Δ TK / Δ Q

GTK + GCK

GTK

MK

GVK * Q

Δ TK / Δ P

GVK * P

GVK

GCK

TK - TVK

TW - TVK

TK + TVK

TO

GO

TO - TK

TO / P

TO / Q

MO

BEP

P*Q

TCK / Q

TCK - Q

Maximale
winst

Maximale
omzet

Δ TO / Δ P

Δ TO / Δ Q

MO = 0

MO = MK

TW = 0

GO = MO
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Elasticiteiten

Concept Markt

Elasticiteit

Inelastisch

Volkomen
inelastisch

Vraaglijn is
verticaal

Vermenigvuldigings
factor tussen twee
procentuele
veranderingen

Elastisch

Noch elastisch,
noch inelastisch

Inferieure
goederen

Prijselasticiteit van
de vraag

Vraaglijn is steil

Inkomenselasticiteit

Indifferent goed

Primair goed

Luxe goed

Ev = kleiner dan -1
of groter dan 1

%∆P = -5 en
%∆Qv = +10

%∆Qa/ %∆P

Ev

Ea

Ey

Ev = -1 < x > 1

Ev = 0

Vraaglijn is vrij vlak

Berekening Ev

Berekening Ey

Berekening Ea

Oorzaak Ev

Ey = 5

Ev = -0,8

Gevolg Ev

Ey = 0,5

Ey = 2

Ev = -2

Ev = -1,2

Ev = -0,4

Ev = -1

%∆P = -5 en
%∆Qv = +6

Hebben een
negatieve
inkomenselasticiteit

%∆Qv/ %∆Y

%∆Qv/ %∆P

Prijselasticiteit van %∆P = -5 en
het aanbod
%∆Qv = +2

%∆P = -6 en
%∆Qv = +5

Procentuele
%∆Y = +2 en
verandering van de
%∆Qv = +1
prijs

%∆Y = +2 en
%∆Qv = +10

Procentuele
verandering van de %∆Y = +5 en
gevraagde
%∆Qv = +10
hoeveelheid
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Termen ruilen over de tijd

RodT

Resultatenrekening

Op een bepaald
moment

Hoge

Deflatie

Onjuist

Voorraad

Rente

NIC/PIC * 100

Overheidstekort

Stroom

Vreemd vermogen

Geld

Pensioenen

Lage

Balans

PIC/NIC*100

Over een bepaalde
periode

AOW

Juist

Financieringstekort

Inflatie

(NIC*PIC)/100

Balans én
Resultatenrekening

Eigen Vermogen

Een voorbeeld van Mensen die lenen
De prijs voor sparen
financiering volgens hebben een relatief
en lenen noemen
het kapitaalhoge/lage (?)
we ….
dekkingsstelsel:
tijdvoorkeur

De reële rente is
hoger dan de
nominale rente als
er sprake is van ..

Stroomgrootheden Op de balans staan
meet je ..
...-grootheden

Als de staatsschuld
Afschrijving van een Het reële indexcijfer
toeneemt, is er
gebouw zie je terug
kun je als volgt
blijkbaar sprake van
op de …
berekenen:
een …

Juist/onjuist: een
verlies vind je aan Vermogen van een Een voorbeeld van
de opbrengstenkant bedrijf dat komt van financiering volgens
van de
aandeelhouders is.. het omslagstelsel:
resultatenrekening
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Pensioenen

R&I

Wat is de eerste pijler van het
Nederlandse pensioenstelsel?

Bedrijfspensioen

Wat is de tweede pijler van het
Nederlandse pensioenstelsel?

Eigen spaargeld

Wat is de derde pijler van het
Nederlandse pensioenstelsel?

Welvaartsvast

Hoe heet een pensioen dat met de prijzen meegroeit?

AOW

Hoe heet een pensioen dat met de CAO-lonen meegroeit?

Omslagstelsel

Welke economische term wordt gebruikt voor het
aanpassen van een uitkering aan de inflatie?

Waardevast

Financieringsvorm van o.a. de AOW dat nu dat door
‘vergrijzing’ in de problemen komt.

Kapitaaldekkingstelsel

Financieringsvorm van o.a. pensioenen waarbij de
werkenden van nu betalen voor de ouderen van straks.

Indexeren
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Balans en resultatenrekening

RodT

Grootheden op balans

Grootheden op resultatenrekening

Bestelauto

Vlottende activa

Vaste activa

Liquide activa

Passiva

Debiteuren

Activa

Kort vreemd vermogen

Voorraadgrootheden

Stroomgrootheden

Lang vreemd vermogen

Links

Bezittingen

Rechts

Hypothecaire lening

Nog te betalen belasting

Eigen vermogen

Crediteuren

Rechts

Afschrijving

Zorgt voor evenwicht

Vaste activa dalen in waarde
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Wat is een
Een voorwaarde
uitgangspunt van
voor het ontstaan
een
van de Tragedy of
gevangendilemma? the Commons is …

Een fiets is een
voorbeeld van een
… goed

Wat is een
voorbeeld van een
positief extern
effect van afsteken
door buren
vuurwerk?

Wat is een
voorbeeld van
zelfbinding?

Een collectief goed
is naast nietuitsluitbaar ook …

Termen S&O

Onderwijs is een
voorbeeld van een
…. goed

Inferieur

Noodzakelijk

Quasi-collectief

Individueel

Persoonlijk

Zuiver collectief

Spelers beschikken
over dezelfde
informatie

Het eigenbelang

Het collectieve
belang

2 of meer spelers

Spelen worden
herhaald

Spelers handelen
niet simultaan

Ongelimiteerde
toegang

Totale behoeftebevrediging

Afdwingbare
regels

Voor iedereen
even waardevol

Niet-rivaliserend

Vuurwerkshow
afgelast wegens
brandgevaar

Duurzaam
produceren

Gratis mee kijken

Loonstijging ivm
prijscompensatie

nieuwjaarsfeest

Bange huisdieren

Buren aanspreken
op niet opruimen
vuurwerkresten

Het koningshuis
is een voorbeeld
van een ….. goed

Wat is een
Wat is een
voorbeeld van een dominante strategie
negatief extern
bij een
effect van
gevangendilemma
vuurwerk?
meestal?

Wat is een
voorbeeld van
sociale normen?

S&0

Wat is een
voorbeeld van
verzonken kosten?
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Een berovingsprobleem kan ontstaan,
indien er naast verzonken kosten
sprake is van ..

Wat zal geen oplossing zijn voor een
gevangenendilemma?

Gevangendilemma VWO

S&O

Hoge prijzen

Zelfbinding

Eenmalig spel

Fout

Een speelboom

Een subsidie

Een belasting

Juist

Simultaan spel

Zwak dominant

Overleg

Lage prijzen

Een niet betalende
partij

Sequentieel spel

Herhaald spel

Onjuist

Het koppelen van een
negatieve uitkomst aan
de dominante strategie,
noemen we ..

Goed / Fout:
In een gevangenendilemma waarbij
2 bedrijven beide hun prijs verlagen
(in plaats van gelijk houden), is een
onderling contract met een boete een
goed voorbeeld van zelfbinding.

Juist

Een specifieke
investering

Reputatie en vertrouwen gaat
vooral een rol spelen als er
sprake is van …

Er is vaak sprake van imperfecte
informatie in het spel bij ..
(kies het beste antwoord)

Juist / Onjuist:
Verzonken kosten bestaan alleen
uit constante kosten
Goed

Een boete
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Asymmetrische informatie
Averechtse
selectie

Juist of onjuist?
Zonder tegengestelde belangen
bestaat er geen principaalagentprobleem

Wanneer de agent misbruik
maakt van de asymmetrische
informatie, dan noemen we dat
…

R&I

Opdrachtgever

De principaal is de ..
Het geven van Een betaling in
een bonus aan aandelen voor
de directie
de directie

Een oplossing voor het
principaal-agentprobleem
tussen aandeelhouders en
directie kan zijn:

Moreel gedrag

Juist

Twee collega’s

Premie

Verzekeraar en
verzekerde

Rente

Onjuist

Een huwelijk

Moral hazard

Strafbaar

De grootste

De kleinste

Opdrachtnemer

Werkgever en
werknemer

De agent is de …

Juist of onjuist?
De principaal heeft de meeste
informatie

Voorbeeld van een principaalagentrelatie
Gewenst
gedrag

Gevaarlijk
gedrag
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Bij verzekeringen ontstaat
averechtse selectie door...

Als we er vanuit gaan dat er geen
andere kosten zijn dan uitkeren van
schadevergoedingen, hoe wordt de
premie van een verzekering dan
berekend?

Verzekeren

R&I
Mogelijkheid om
online claims
in te dienen

Agent

Moral hazard

Verzekeraar

Het plum-effect

Principaal

In de relatie tussen zorgverlener en
zorgverzekeraar is de zorgverlener de
agent of principaal?

Leidt moral hazard tot kosten voor
de verzekerde of verzekeraar?

Beide

Asymmetrische
informatie

Totaal bedrag van
claims / aantal
mensen dat heeft
geclaimd

Premie

Verplichte
verzekeringen

Schadeformulier

(Gemiddelde kans op
schade * gemiddeld
uit te keren bedrag) /
aantal verzekerden

administratie

Verzekerde

Geen van beide

Averechtse selectie

No Claim korting

Goede risico’s worden van de markt
verdreven. Dit proces noemen we…

Een oplossing voor
averechtse selectie is ..

Een oplossing voor moral hazard is ...

Het lemon-effect

Verzekeringsoverzicht
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Beleggen

R&I

Welk financieel product heeft het hoogste risicoprofiel?
Aandelen, obligaties of een spaarrekening

Spaarrekening

Welk financieel product heeft het laagste risicoprofiel?
Aandelen, obligaties of een spaarrekening

Obligaties

Welke financieel product kun je zowel bij bedrijven
als bij de overheid kopen?

Dividend

Hoe noemt men het verschil tussen de aankoopprijs
en de verkoopprijs van een financieel product?

Aandelen

Hoe wordt de (eventuele) uitkering van winst
aan de aandeelhouders genoemd?

Rente

Ouderen worden eerder geadviseerd om te
beleggen in obligaties vanwege het lage ….

Koerswinst/verlies

Schaarste, termijn, risico en inflatie bepalen
de hoogte van de hoogte van de ...

Rendement

Jongeren worden eerder geadviseerd om te
beleggen in aandelen vanwege het hoge ...

Risico
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Saldi nationale rekeningen

W&G

(S - I) = (B - O)

Nationaal
rekenensaldo

Particulier
spaarsaldo

(B - O)

(S - I) + (B - O) = (E - M)

Overheidssaldo

Nationaal
spaarsaldo

C+B+S

S-I

S

Internationaal
spaarsaldo

C+I+O+E-M

(S - I) + (B - O)

Nationaal inkomen Gesloten economie

Besparingen

(E - M)

Subsidies

Open economie

Investeringen

Uitkeringen

EV

Saldo lopende
rekening

Geldstroom van het buitenland naar de
bedrijven

Geldstroom van de bedrijven naar het
buitenland

I

O

Overdrachtsinkomens

Overheidsbestedingen

E

M

Bedrijfssaldo
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Y+M=C+I+O+E

S = I + (E - M) +
(O - B)

Welk getal
ontbreekt?

Welk getal
ontbreekt?

Y=C+B+S

M + (E - M) = E

Welk getal
ontbreekt?

Welk getal
ontbreekt?

Staat van middelen en bestedingen

W&G

C = 180

E = 680

Overheid

Financiële
instellingen

E – M = 20

Onjuist

Bedrijven

O = 200

C = 680

O = 20

S = 180

E + M = 240

Gezinnen

Y = 240

B = 20

O -B = 200

Buitenland

Juist

O – B = 20

B = 180

E = 240

O = 180

Y = 680

M = 240

B + (O - B) = O

Juist of onjuist? De
nationale
rekeningen zijn alle
lopende rekeningen
bij elkaar.

Welk getal
ontbreekt?

Juist of onjuist? De
nationale
rekeningen zijn het
zelfde als de staat
van middelen en
bestedingen.
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De lorenzcurve wordt
boller. Welk
belastingstelsel
veroorzaakt dit?

Wat is de Ginicoëfficiënt van de
bovenstaande
afbeelding?

Hoe wordt deze
rechte lijn die bij de
meeste lorenzcurves
erbij getekend wordt
ook wel genoemd?

Lorenzcurve

W&G

De werkloosheid
neemt toe

Eerlijke verdeling

Gelijkmatige
verdeling

Eén persoon krijgt
al het inkomen

Eén persoon heeft
De werkloosheid
de helft van het
neemt af
inkomen

Een degressief
Een progressief Een proportioneel
belastingsysteem belastingsysteem belastingsysteem
De Ginicoëfficiënt
=1

Welke
economische term
wordt gebruikt
voor een daling
tussen het verschil
in inkomen tussen
arm en rijk?

Wat voor effect
heeft de
hypotheekrenteaftrek op de
lorenzcurve?

Het eerste
kwartiel

Het hoogste
kwintiel

Punt A op lorenzcurve
verschuift naar links.
Wat kan dit
veroorzaakt hebben?

De lorenzcurve wordt
minder bol. Welk
belastingstelsel
veroorzaakt dit?

( 100 , 60 )

( 100 , 30 )

( 30 , 60 )

Ginicoëfficiënt
=0

Ginicoëfficiënt
= 1/2

Ginicoëfficiënt
=1

De armste groep is De armste groep
25% van de
is 20% van de
bevolking
bevolking

Denivelleren
Wat is de
betekenis van
cumulatief?

Hoe wordt punt B
genoteerd?

Nivelleren

( 60 , 30 )

Alleen de
voorgaande
resultaten worden
opgeteld bij huidige
resultaat

Alle resultaten
De rijkste groep is De rijkste groep is zijn van het begin
af aan bij elkaar
25% van de
20% van de
opgeteld
bevolking
bevolking
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Sectoren

W&G

Primaire sector

Secundaire sector

Academisch ziekenhuis

Tertiaire sector

Quartaire sector

UWV

Sector sociale zekerheid

Banken

Drugshandel

Collectieve sector

Melkveehouderij

Slachterij

Grijze productie

Zwarte productie

Sector overheid

Lagere overheden

Thuisblijfvader

Sector overheid en
sector sociale zekerheid

Vrijwilligerswerk

Rijksoverheid en
Lagere overheden

Provincies en
gemeentes

Officiële productie

Informele sector

Productie bedrijven en
overheid
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M en Fisher

Juist / Onjuist:
Als veel mensen
De
Spaargeld hoort bij
geld oppotten, dan verkeersvergelijking
de
verandert ..
van Fisher luidt…
maatschappelijke
geldhoeveelheid.

De Korte Termijn
Geaggregeerde
Aanbodlijn (KTGA) is
een relatief
verticale of
horizontale lijn?

Op lange termijn
wordt T (of Yr)
beperkt door …

M x P = V x T of
M x P = V x Yr

Overbesteding

Onjuist

Horizontale

P

Toegenomen
consumentenvertrouwen

De omloopsnelheid

De
maatschappelijke
geldhoeveelheid

Verticale

Verhogen

Links

MxV=PxT
M x V = P x Yr

De Centrale Bank
verhoogt de rente

Stijgende import

Juist

De maximale
productiecapaciteit

Onderbesteding

Rechts

T (of Yr)

Liquiditeitsval

De Centrale Bank

Geldillusie

Verlagen

Wat zou een
onderliggende
oorzaak kunnen zijn
van toenemende
maatschappelijke
geldhoeveelheid? De overheid heeft
een overschot

Als we V constant
veronderstellen,
Het verwarren van
leidt een vergroting nominale en reële
van M op korte
termen noemen we
termijn tot een
…
vergroting van …

Als veel mensen
sparen, dan
verandert …

Bij een vergroting
De Centrale Bank
van de
kan met rentebeleid
productiecapaciteit
de
verschuift de Lange
maatschappelijke
Termijn
geldhoeveelheid
Geaggregeerde
vergroten, door de
Aanbodlijn (LTGA)
rente te ..
naar …

Als het korte
termijn evenwicht
links van de Lange
Termijn
Geaggregeerde
Aanbodlijn (LTGA)
ligt, is er sprake van
…

GTST
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Geheel van vraag naar en aanbod van
buitenlandse valuta

Wisselkoers

Prijs van een munt uitgedrukt in een
andere munt

GTST

Valutamarkt

Aanbieders van
de euro

Binnenlandse beleggers die buiten de
eurozone willen beleggen

Appreciatie

Depreciatie

Buitenlandse beleggers, investeerders,
consumenten die in de eurozone
beleggen/investeren/kopen

Vraag op de
valutamarkt

Aanbod op de
valutamarkt

Een stijging van de wisselkoers
heeft een … effect op de
concurrentiepositie van dat land

De betreffende munteenheid daalt in
waarde ten opzichte van een andere
munteenheid

Wisselkoers

Vragers naar
de euro

Door een stijging van de
wisselkoers worden de
geïmporteerde producten…

Staat op de uitgavenkant van de
betalingsbalans

Devaluatie

Goedkoper

Een negatief

Revaluatie

Geen

Een positief

De betreffende munteenheid stijgt in
waarde ten opzichte van een andere
munteenheid

De stijging van de wisselkoers heeft …
effect voor de prijs van pure
binnenlandse producten

Staat aan de ontvangstenkant van de
betalingsbalans

De stijging van de wisselkoers heeft …
op het binnenlandse prijspeil

De officiële waardevermindering van een
vaste wisselkoers

De koppeling van de Chinese munt aan
de Amerikaanse dollar

De officiële waardevermeerdering van
een vaste wisselkoers

Vaste wisselkoers
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Hoe wordt de fase
van economische
groei boven de
trend genoemd?

De vraagzijde van
de economie

Conjuncturen

Wat is het gevolg
van een stijgende
rentevoet voor de
investeringen (I) en
de consumptie (C)

Wat werkt als
ingebouwde
stabilisator
ten tijde van
hoogconjunctuur?

Een proportioneel
belastingstelsel

Pro-cyclisch
begrotingsbeleid

Structuur

Procyclisch
begrotingsbeleid

Anti-cyclisch
begrotingsbeleid

De internationale
concurrentiepositie
verslechterd.

Hoogconjunctuur

Verhogen

De prijzen stijgen

Belastingen
verhogen

Verlagen

Een degressief
belastingstelsel

Conjunctuur

Aanbodtekort op
de arbeidsmarkt

I stijgt en C stijgt

Trendlijn

Conjunctuurgolf

Loonstarheid

I daalt en C stijgt

Capaciteitseffect

I stijgt en C daalt

I daalt en C daalt

bestedingseffect

Een progressieve
belastingstelsel

De aanbodzijde van
de economie

De overheid
Een nadeel van een
versterkt de
De ontwikkeling
hoogconjunctuur
bewegingen van de
van de bestedingen
is inflatie.
conjunctuurgolf
over langere tijd
Waarom is dit een
door beleid.
probleem?

Stijging
Extra productie
productiecapaciteit door investering in
door investeringen kapitaalgoederen

GTST

Als de Centrale
Bank in tijden van
hoogconjunctuur
de inflatie wil
beperken, zal
zij de rente …

In een
laagconjunctuur
ontstaat
werkloosheid als
gevolg van …

