
Hallo gr. 11s  

Die volgende aktiwiteit moet jy asb. In jou lyntjies boek doen. 

Datum: 3 Februarie 2021 

Opskrif: Makro-ekonomie: (Hersiening) 

Lees eers deur die notas en beantwoord die vrae in jou lyntjies boek 

JY MOET DIE VRAE AFSKRYF!!! 

 

Notas: 

Die basiese probleem waarvoor die wêreld te staan kom: 

• Probleem van skaarste! 

• Mense van oor die wêreld sukkel elke dag om hulle onbeperkte behoeftes en 

begeertes te bevredig met die beperkte middele tot hul beskikking. 

• Die probleem van skaarste is die dryfkrag agter alle ekonomiese aktiwiteit in die 

wêreld; dit is naamlik die rede waarom mense werk, waarom ons daagliks goedere 

en dienste vervaardig. 

 

 

 

 

Die 4 Produksiefaktore 

Natuurlike hulpbronne Natuurlike hulpbronne is vrye gawes van die natuur. 

Arbeid Arbeid is alle menslike pogings, geestelik en/of fisies, wat deur mense 
verskaf word ten einde vergoeding te ontvang.  

Kapitaal Kapitaal is mensgemaakte hulpbronne wat in die produksie van 
goedere en dienste gebruik word. 
Kapitaal vergemaklik die produksieproses. 

Entrepreneurskap Die entrepreneur is die persoon wat die inisiatief neem om die 
besigheid te begin, produksie te organiseer en risiko’s neem.  

 

  



Vrye goedere teenoor Ekonomiese goedere 

Vrye goedere  Ekonomiese goedere  

• Dit is vrylik in onbeperkte hoeveelhede 
beskikbaar, byvoorbeeld seesand en sonlig.  

• Is in beperkte hoeveelhede beskikbaar, gewoonlik 
onvoldoende om behoeftes te bevredig, 
byvoorbeeld, steenkool, petrol en elektrisiteit.  

• Het nie ’n prys nie, want niemand wil ‘n prys 
daarvoor betaal nie.  

 

• Het ‘n prys – verbruikers moet daarvoor betaal.  
 

• Het gebruikswaarde, maar geen ruilwaarde 
nie.  

• Die eienaar trek geen voordeel daaruit nie.  

• Het beide gebruikswaarde en ruilwaarde.  

• Die eienaar baat daarby.  

• Dit word nie deur mense beheer (besit) nie.  
 

• Dit word deur mense beheer (besit).  
 

• Die besit en gebruik van vrye goedere dui 
nie op rykdom en welvaart nie.  

 

• Die besit en gebruik van ekonomiese goedere dui 
op rykdom en welvaart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die name van die rekeninge wat met produksie, besteding en inkome van lande 
verband hou, word wêreldwyd gebruik en is dieselfde vir al die lande in die wêreld. In 
Suid-Afrika publiseer die SARB die BBB, BBP en BNI.  

 

Ekonomiese goedere en dienste 

• Die einddoel van enige goeie ekonomie is om sy bevolking se behoeftes te bevredig. 

• Die welvaart en vooruitgang van ‘n land hang grotendeels af van die volume van 

produkte in die land. 

• As meer goedere en dienste in ’n land geproduseer word, word meer mense in diens 

geneem. 

• Dit verhoog weer die bevolking se inkomstevlak. 

• ‘n Verhoogde inkomstevlak lei tot ‘n hoer lewenstandaard. 

 

 

 

 

 



Ekonomiese vloeidiagram 

Omskrywing 

• Die ekonomiesekringloop-vloeimodel is 'n eenvoudige wyse waarop die ekonomie 

werk  en die verwantskap tussen inkome, produksie en besteding in die ekonomie as 

'n geheel. 

• Die ekonomiesekringloop-vloeimodel van 'n oop ekonomie toon die werking van 'n 

ekonomie wat oop is vir buitelandse handel.  

• Dit verskil van 'n geslote ekonomie, omdat die buitelandse sektor ingesluit word 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reële vloei en monetêre vloei 

➢ Transaksies vind op markte plaas. 

➢ Die ruilproses het twee komponente: naamlik 

1. Reële vloei: Goedere en dienste en Produksiefaktore word aan die 

eenkant.  

2. Geld Vloei: Die ontvangste geld (inkome) en die betalings wat gemaak 

maak word.  

Reële vloei 

▪ Verbruikers verskaf produksiefaktore aan produsente (sakeondernemings) en die 

regering via die faktormark. 

▪ Goedere en dienste word deur sakeondernemings via die goedere mark aan 

verbruikers en regering verskaf. 

▪ Die regering verskaf openbare goedere en dienste aan verbruikers en 

sakeondernemings. 

▪ Sakeondernemings ontvang goedere en dienste van en verskaf goedere en dienste 

aan die buitelandse sektor. 

Geld vloei 

▪ Verbruikers ontvang inkome vir produksiefaktore vanaf die sakeondernemings via 

die faktor mark.  

▪ Sakeondernemings ontvang inkome vir goedere en dienste vanaf die verbruikers en 

die regerings via die goedere mark. 

▪ Die regering ontvang belasting vanaf die verbruikers en sakeondernemings. 

▪ Sakeondernemings ontvang inkome vir uitvoere vanaf die buitelandse sektor en 

maak betalings vir invoere vanaf die buitelandse sektor.   



Vrae: 

1. Wat is die basiese ekonomiese probleem?     (2) 

 

2. Verduidelik die term geleentheidskoste.       (4) 

 

3. Noem elk van die produksiefaktore se koste.     (4) 

 

4. Definieer die term ekonomiese goedere.      (2) 

 

5. Gee ’n voorbeeld van beide vrye- en ekonomiese goedere.   (2) 

 

6. Benoem al die deelnemers in ’n oop-ekonomie?     (4) 

 

7. Gee ’n sinoniem vir die term monetêre vloei.     (2) 

 

8. Verduidelik die gevolge vir huishoudings indien daar meer geld in 

die ekonomie in kom (inspuiting).       (8) 

 

9. Gee die ekonomiese term vir die volgende afkortings:    (6) 

a. X 

b. M 

c. C 

d. G 

e. S 

f. T                         [34] 


