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Figuur 3.2 
Wijziging in het mark t evenwicht 
bij volkomen concurrentie naar 
aan leiding van een verschuiving 
van de collectieve vraagcurve 
naar links.
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FIGUUR 3.2

In hoofdstuk 2, 2.6.4 zagen we dat een verschui ving van de collectieve aanbodcurve o.a. het 
gevolg kan zijn van een verandering van:
  de productiviteit,
  de prijzen van de productiemiddelen,
 het aantal aanbieders.

Als voorbeeld voor een verandering aan de aanbodzijde nemen we een productiviteitsstijging 
van de arbeiders. Hierdoor verschuift de collectieve aanbodcurve naar rechts. Bij alle mogelij-
ke prijzen biedt men dus meer aan. Als gevolg hiervan daalt de evenwichtsprijs van 0,75 EUR 
naar 0,50 EUR en stijgt de evenwichtshoeveelheid van 12 000 eenheden naar 15 000 eenheden 
(cf. fi guur 3.3).

Zolang de collectieve vraag- en aanbodcurve 
niet verschuift, blijft de evenwichtsprijs echter 
onveranderd. In hoofdstuk 1, 1.2.4 zagen we dat 
een verschuiving van de collectieve vraagcurve 
o.a. het gevolg kan zijn van een verandering van:
  de preferenties van de vragers,
 de prijzen van andere goederen,
  de inkomens van de vragers,
 het aantal vragers.

Veronderstellen we dat er een reële inkomens-
daling optreedt (bv. in periodes met hoge 
werkloosheid). Hierdoor verschuift de collec-
tieve vraagcurve naar links. Bij alle prijsniveaus 
vraagt men daardoor minder dan voorheen. 
Als gevolg hiervan daalt de evenwichtsprijs 
van 0,75 EUR naar 0,50 EUR. De evenwichts-
hoeveelheid daalt dan van 12 000 eenheden 
naar  7 000 eenheden (cf. fi guur 3.2).
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Economie Vandaag is een handboek Algemene Economie 
voor het Hoger Onderwijs dat als voornaamste uitgangs-
punt heeft een brug te slaan tussen economische theorie en 
actualiteit. In dit boek verwerft de student op een gestructu-
reerde wijze kennis van en inzicht in het economisch leven 
en zijn samenhangen. Het boek is gestructureerd rond tien 
belangrijke kernthema’s:

  Consumenten
  Producenten
  Prijsvorming
  Macro-economische grootheden
  Nationaal inkomen en werkgelegenheid
  Geld, monetair beleid en infl atie
  Internationaal betalingsverkeer
  Internationaal handelsverkeer
  Conjunctuur, groei, milieu en duurzame ontwikkeling
  Overheid

Dit handboek biedt de meest complete en uitgebalanceerde 
inleiding tot het opleidingsonderdeel Economie in het 
hoger onderwijs.

Economie Vandaag: modulair 
In het snel veranderende landschap van het hoger onder-
wijs dienen keuzes te worden gemaakt, ook en vooral in 
een opleidingsonderdeel Economie. Het is niet mogelijk 
en niet wenselijk alles te behandelen. Uit de jarenlange 
ervaring blijkt dat sommige docenten bv. meer de nadruk 
leggen op een micro-economische aanpak, anderen willen 
een macro-economische weg inslaan. Afhankelijk van de 
voor de specifi eke opleiding geformuleerde leerdoelstel-
lingen kan men hierbij minder ver of nog verder gaan. In 
sommige opleidingen kunnen grafi eken en berekeningen 
achterwege gelaten worden. 

De modulaire opbouw van het handboek Economie 
Vandaag komt hieraan tegemoet. Ieder onderdeel staat op 
zich. De docent kan zelf kiezen welke onderdelen hij wel of 
niet uitgebreid wenst te behandelen. Waar nodig kan door 
interne verwijzing en door gebruik van het register onmid-
dellijk het verband gelegd worden met andere onderdelen 
die niet uitgebreid in de les kunnen worden behandeld. Zo 
biedt het boek kansen tot zelfstudie of tot verdere verdie-
ping maar evenzeer tot beperking of inkrimping van de 
leerstof. Via het dashboard op www.economievandaag.be 
kan de docent een kant-en-klaar digitaal boek samenstel-
len volledig op maat van zijn studenten. De docent kan dit 

digitaal boek bovendien verrijken met toetsen, video- en 
beeldmateriaal… Zo zien de studenten perfect wat ze moe-
ten kennen en kunnen. 

Economie Vandaag: actueel 
De economische realiteit verandert vlug, dat is het voorbije 
jaar nog maar eens gebleken. De noodzaak om de theorie aan 
de praktijk te toetsen is bijgevolg bijzonder groot. Economie 
Vandaag kent een jaarlijkse actualisatie en neemt de meest 
recente cijfers op, die tot net voor publicatie nog worden 
aangepast. In het digitale boek op www.economievandaag.be 
zijn talrijke links aangebracht zodat één klik volstaat om toe-
gang te krijgen tot het meest actuele cijfermateriaal. Boven-
dien krijgt het digitale boek in de loop van de maand februari 
een update van cijferreeksen. Daardoor kunnen we steeds 
inspelen op nieuwe tendensen, die economie precies tot een 
boeiend vak maken. Heel wat cijfermateriaal is overigens 
uniek. Tal van economische en fi nanciële instanties verlenen 
hieraan hun medewerking. 

Economie Vandaag: didactisch 
De gestructureerde aanpak maakt het mogelijk om de te 
verwerven competenties te behalen en de reeds verworven 
competenties verder uit te diepen. Kernwoorden in de marge 
van het boek bouwen verder op de gestructureerde aanpak. 
Economie Vandaag stimuleert de zelfwerkzaamheid van de 
studenten. Iedere module eindigt met een overzicht van wat 
de student moet weten en wat hij moet kunnen.  Opgaven en 
zelf doen helpen de student daarbij. Via een ‘toets jezelf’-
module op www.economievandaag.be kan de student steeds 
zijn eigen vooruitgang in kaart brengen. Online studiehulp 
(dynamische grafi eken, (uitgewerkte) opgaven met digitale 
begeleiding…) vertrekt vanuit de didactiek om te kunnen 
inzetten in het leerproces. Vooral bij de voorbereiding van 
het examen blijken deze dynamische grafi eken, (uitge-
werkte) opgaven en ‘toets jezelf’ in een behoefte te voorzien. 
Het dashboard biedt een overzichtelijke weergave van alle 
resultaten. Zo ziet u in één oogopslag de voortgang van 
iedere student. 
Docenten die het boek gebruiken kunnen beschikken over 
een docentenpakket met ondersteunend materiaal.  
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Economie Vandaag: fris en jong
Economisch onderwijs mag best in een aantrekkelijk 
kleedje zitten. De auteurs streven er steeds naar zich aan 
te passen aan de noden en de wensen van het doelpubliek. 
Een aantrekkelijke en telkens weer vernieuwde vormge-
ving doet jongeren zin krijgen om zich te verdiepen in de 
materie. Grafi eken, tabellen en illustraties passen zich ook 
visueel aan de heersende trends aan. Uitgangspunt daarbij 
is: een functionele vormgeving. Economie Vandaag is op 
dit vlak een trendsettend handboek, zonder daarbij de es-
sentie uit het oog te verliezen. 

Economie Vandaag: online
Via het volledig geïntegreerde interactief leerplatform 
www.economievandaag.be biedt Economie Vandaag heel 
wat digitale ondersteuning:

voor de docent:
  klasgroepen aanmaken en opdrachten toewijzen aan de 

klasgroepen;
  een kant-en-klaar digitaal boek samenstellen op maat 

van uw studenten;
  leervorderingen van de studenten opvolgen en ontdek-

ken waar studenten mee worstelen; 
 tussentijdse update cijferreeksen;

voor de student: 
 e-book:

–   studeren, notities nemen, markeren, bewaar en 
deel digitale aantekeningen met medestudenten en 
docenten;

–  op maat aangemaakte digitale cursus;
–   met één klik toegang tot het meest actuele cijferma-

teriaal;
  uitgebreide ‘toets jezelf ’-module met automatische 

feedback;
  dynamische fi guren met didactische ondersteuning om 

de opbouw te herhalen en beter te begrijpen;
  online begeleiding bij het oplossen van opgaven om 

meer inzicht te verwerven.

Economie Vandaag: waar voor uw geld 
Met Economie Vandaag heeft de student een inhoudelijk en 
vormelijk kwaliteitsboek dat hij zowel tijdens als na zijn stu-
dies verder zal gebruiken en consulteren. Bij al deze troeven 
komt bovendien nog de billijke prijszetting. Met de hoger 
geschetste kwaliteiten en een verkoopprijs van 32,50 euro is 

het boek zonder twijfel te bestempelen als ‘de beste koop’ in 
de categorie handboeken Algemene Economie. 

Economie Vandaag: competenties
Geen specifi eke begincompetenties vereist.

  Kennis
–  Begrippen van de micro- en macro-economie.
–  Fundamentele economische principes.
–  Economische denkwijzen.
–  Kennis economische actualiteit.
–   Ruim referentiekader m.b.t. economische actualiteit.

  Vaardigheden
–   Inzicht verwerven in de wisselwerking van de econo-

mische grootheden.
–   Grafi eken en tabellen lezen, begrijpen en interpreteren.
–   Economische theorie aan de actualiteit koppelen.
–   Actuele informatie in een meertalige omgeving over 

economische onderwerpen verzamelen vanuit rele-
vante en betrouwbare bronnen.

–    Actuele economische informatie analyseren, struc tu-
reren, uitleggen en verklaren.

–   Inzicht verwerven in het dagelijks economisch leven.
–   In concrete situaties aangeven welk beleid er wordt 

gevoerd.

  Attitudes
–   Kritisch omgaan met bronnen.
–   Kritisch staan t.a.v. economische problemen en de 

gevoerde economische politiek.
–   Nadenken over maatschappelijk relevante thema’s.
–   Kennis permanent actualiseren.
–   Analytische ingesteldheid.
–   Zin voor nauwkeurigheid.
–   Zin voor volledigheid.
–   Zin voor systematiek.
–   Zelfstandigheid.
–   Zin voor samenwerking.
–    Opdrachten kunnen uitvoeren tegen een gestelde 

deadline.
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Economie Vandaag: belangrijkste 
wijzigingen nieuwe editie  
  Herwerking en actualisering van het volledige handboek.
 Restyling grafi eken.
 Visuele aanpassing van cijferreeksen.
  Online begeleiding bij het oplossen van opgaven om 

meer inzicht te verwerven en varianten om zelf verder te 
oefenen.

  Aangepaste zelftoetsmodule met meer zelftoetsen op 
www.economievandaag.be. 

  Eurocrisis, rol van de ECB (bv. QE), brexit.
  Europese Pijler van Sociale Rechten en sociaal scorebord.
  Armoede-indicatoren ontwikkelingslanden (Wereld-

bank, VN). 
  Environmental Performance Index 2018, ecologische 

balans 2013, klimaatverdrag van Parijs en EU-klimaat-
plan 2030. 

 Duurzame Ontwikkelingsdoelen: waar staan we?
  Europa 2020-strategie (werk, milieu, armoede…): waar 

staat België in een vergelijking met de EU? 

Economie Vandaag: dankwoord
Reeds meer dan 25 jaar gebruiken ieder jaar opnieuw dui-
zenden studenten in de meest uiteenlopende opleidingen 
dit handboek. De jaarlijkse actualisering en vernieuwing 
doen de titel alle eer aan. We hopen dat deze geheel her-
ziene druk en het volledig geïntegreerd interactief leerplat-
form www.economievandaag.be op een even ruime respons 
mag rekenen. Uiteraard zullen wij ook nu dankbaar gebruik 
maken van suggesties voor verbetering om de kwaliteit van 
het handboek en het interactief leerplatform in de toekomst 
nog te optimaliseren.

Alle studerenden wensen wij veel succes met hun studies.

De auteurs, Sint-Niklaas/Melle, juni 2018
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0.1 HET DOEL VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAP
Je hebt de beslissing genomen verder te studeren. Economisch gezien is dit niet zonder be-
tekenis. Studeren brengt nogal wat uitgaven mee (inschrijvingsgeld, boeken, verplaatsings-
kosten, kot). Je ouders gaan misschien nog een paar jaartjes met twee uit werken, of zul je 
een centje bijverdienen in het studentenrestaurant? Vergeet echter niet dat de overheid een 
groot deel van je studiekosten voor haar rekening neemt. Hoe zul je de opgedane kennis ten 
dienste stellen van de gemeenschap?

Bij bijna alle menselijke handelingen komt een economisch gezichtspunt om de hoek kijken. 
Het economisch aspect van het handelen bestaat in het kiezen. Welke zijn de  elementen van 
deze keuze?

Figuur 0.1
De elementen 
van de keuze

BEHOEFTEN
veelvuldig

MIDDELEN
schaars en nuttig

€100

KEUZEPROBLEEM
= met gegeven middelen
een maximale behoefte-

bevrediging bereiken
= economisch principe

?

FIGUUR 0.1

0.1.1 BEHOEFTE
Een behoefte is het aanvoelen van een tekort en het streven dit tekort te bevredigen  (subjectief 
karakter).

De menselijke behoeften zijn talrijk en van allerlei aard. In eerste instantie denken wij daarbij 
aan de primaire of levensnoodzakelijke behoeften (voeding, kleding en huisvesting). De 
behoeften zijn trouwens niet steeds van materiële aard. Naarmate een maatschappij zich ont-
wikkelt, komen meer en meer de behoeften van immateriële aard op de voorgrond (onder-
wijs, ontspanning, geneeskundige verzorging). Collectieve of gemeenschappelijke behoeften 
zijn gelijkaardig voor een groot aantal personen en worden normaal door de gemeenschap 
als geheel bevredigd (onderwijs, wegen, bejaardenzorg, recreatiezones). 
Individuele behoeften zijn subjectiever en worden normaal bevredigd dankzij de inspanningen 
van personen of van hun gezin (voeding, kleding, huisvesting, ontspanning).

Behoefte

Primaire of levensnood-
zakelijke (behoefte)
Immateriële (behoefte)
Collectieve of gemeen-
schappelijke (behoefte)

Individuele behoeften
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0.1.2 SCHAARSE MIDDELEN
De middelen – goederen en diensten – waarover de consument beschikt om zijn talrijke 
behoeften te bevredigen, zijn maar in beperkte mate beschikbaar. Deze goederen en diensten 
noemen we daarom economische of schaarse goederen.

Schaars is echter geen synoniem van zeldzaam. Voedingsmiddelen zijn in onze winkels in 
overvloed aanwezig. Waarom spreekt de economie dan van schaarse goederen? Indien ze 
door de winkels gratis ter beschikking werden gesteld, zouden de voorraden vlug uitgeput 
zijn. Een schaars middel kan men dan ook defi niëren als een middel waarvan de verlangde 
hoeveelheid de beschikbare hoeveelheid zou overtreffen indien het gratis ter beschikking 
stond.

Hierdoor ontstaat dan ook het waardeverschijnsel (wij moeten er een prijs voor betalen). 
Schaarsheid duidt dus niet op de hoeveelheid goederen en diensten maar op de beperktheid 
van ons inkomen. Met ons inkomen kunnen we niet tegelijk aan al onze behoeften voldoen.

0.1.3 NUTTIGHEID EN KEUZEPROBLEEM
Uit het voorgaande volgt dat we verplicht zijn te kiezen. Een goed of dienst komt slechts in 
aanmerking voor de bevrediging van een bepaalde behoefte in de mate dat het/hij voor de 
mens nuttig is. Goederen en diensten zijn dus nuttig omdat ze behoeften bevredigen. De 
behoeftebevrediging (nut) die ontstaat bij het eten van bv. mosselen met frieten, is niet voor 
iedereen hetzelfde.

Een mens die rationeel handelt, moet derhalve volgens de graad van bevrediging of nuttig-
heid een waardeschaal of voorkeurschema opstellen afhankelijk van zijn subjectief nut, d.i. 
het economisch principe. De mens tracht met zijn beschikbare middelen zó te kiezen, dat hij 
volgens zijn schatting een maximale behoeftebevrediging bereikt.

Deze behoeftebevrediging vindt plaats in gezinnen die geld (inkomen) uitgeven aan goede-
ren en diensten. Deze worden geproduceerd door de bedrijven en de overheid, die daarvoor 
gebruikmaken van productiemiddelen en daarvoor geld betalen aan de gezinnen. Ook 
bedrijven en overheid moeten kiezen. Een werknemer kan niet gelijktijdig in de landbouw en 
in de dienstensector werkzaam zijn. Een stuk grond kan men niet gelijktijdig voor wegen-
aanleg en als natuurgebied gebruiken. De overheid kan niet aan ontwikkelingshulp uitgeven 
wat ze aan defensie heeft besteed. Steeds moet men kiezen hoe men de beperkte middelen 
zal gebruiken. Kiezen uit alternatieve mogelijkheden is dus steeds noodzakelijk; gebruikt 
men de beperkte middelen voor een bepaald goed, dan kan men ze niet meer inzetten bij de 
productie van een ander goed.

De economie kunnen we bijgevolg defi niëren als de studie van het menselijk streven naar 
bevrediging van behoeften met behulp van schaarse middelen.

Schaars middel

Nut

Economisch principe

Economie
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WAAR STA JE?TOETS 
JEZELF

 

0.2 WELVAART EN WELZIJN
De mate waarin mensen met de beschikbare schaarse middelen in hun behoeften kunnen 
voorzien, noemt men de welvaart. Als we erin slagen die schaarste te verminderen, zeggen 
we dat de welvaart is gestegen. Dit betekent niet alleen dat welvaart om veel geld en om veel 
inkomen gaat, maar ook over bijvoorbeeld vrije tijd, kwaliteit van het leefmilieu, humanise-
ring van de arbeid en opheffi ng van allerlei vormen van discriminatie. Verwezenlijking van 
deze wensen betekent meestal dat beslag moet worden gelegd op schaarse middelen. 

Welzijn heeft een ruimer karakter. Welzijn is je gevoel van ‘welbevinden’ en betekent ook 
bevrediging van verlangens (vriendschap, liefde) die geen beslag leggen op schaarse mid-
delen. Welvaart en welzijn hoeven niet samen te vallen: als je drie keer per jaar op reis kunt 
gaan, dan beschik je over een hoge mate van welvaart, maar als je veel liever thuis in je tuin je 
favoriete boek leest, hebben we het over welzijn.

WAAR STA JE?TOETS 
JEZELF

 

T0.1

Welvaart

Welzijn

T0.2

Met vrienden op zoek gaan naar voorwerpen, toverspreuken leren en 
magische personages tegenkomen. Economisch keuzeprobleem of niet?




