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Veronderstellen we dat er een reële inkomensdaling optreedt (bv. in periodes met hoge
werkloosheid). Hierdoor verschuift de collectieve 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 evenwichtshoeveelheid daalt dan van 12 000 eenheden naar
7 000 eenheden (cf. figuur 3.2).
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Economie Vandaag is een handboek Algemene Economie
voor het Hoger Onderwijs dat als voornaamste uitgangspunt heeft een brug te slaan tussen economische theorie
en actualiteit. In dit boek verwerft de student op een
gestructureerde wijze kennis van en inzicht in het economisch leven en zijn samenhang. Het boek is gestructureerd
rond elf belangrijke kernthema’s:












Consumenten
Producenten
Prijsvorming
Macro-economische grootheden
Conjunctuur, groei en ontwikkeling
Nationaal inkomen en werkgelegenheid
Geld, monetair beleid en inflatie
Internationale betrekkingen
Internationale samenwerking
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 onderwijs 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 specifieke opleiding geformuleerde leerdoelstellingen kan men hierbij minder ver of nog verder gaan.
In sommige opleidingen kunnen grafieken 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 onmiddellijk 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 verdieping 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-
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len, volledig op maat van zijn studenten. De docent kan dit
digitale boek bovendien verrijken met toetsen, video- en
beeldmateriaal… Zo zien de studenten perfect wat ze moeten 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 toegang te krijgen tot het meest
actuele cijfermateriaal. Daardoor kunnen we steeds inspelen op nieuwe tendensen die economie tot een boeiend
vak maken. Heel wat cijfermateriaal is overigens uniek.
Tal van economische en financiële 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. Je kan daarbij een selectie maken in functie van de
moeilijkheidsgraad (gemakkelijk, gemiddeld en moeilijk).
Online studiehulp (dynamische grafieken, (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 grafieken, (uitgewerkte) opgaven en ‘toets
jezelf’ (met automatische feedback) 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

Economie Vandaag: waar voor uw geld

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 vormgeving doet jongeren zin krijgen om zich te verdiepen in de
materie. Grafieken, 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
essentie uit het oog te verliezen.

Met Economie Vandaag heeft de student een inhoudelijk
en vormelijk kwaliteitsboek dat hij zowel tijdens als na zijn
studies verder zal gebruiken en consulteren. Bij al deze
troeven komt bovendien nog de billijke prijszetting. Met de
hoger geschetste kwaliteiten en een democratische prijs is
het boek zonder twijfel te bestempelen als ‘de beste koop’
in de categorie handboeken Algemene Economie.

Economie Vandaag: online

Economie Vandaag: competenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.


Via het volledig geïntegreerde interactieve leerplatform
www.economievandaag.be biedt Economie Vandaag heel
wat digitale ondersteuning:
voor de docent:
 vanuit jouw lespresentatie kan je desgewenst via
een hyperlink vlot directe toegang creëren tot alle
beschikbare oefenmateriaal ‘Economie Vandaag’ die
jij en je studenten kunnen gebruiken: dynamische
figuren, opgaven, toets jezelf, zelf doen;
 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 ontdekken waar studenten mee worstelen;
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 cijfermateriaal;
 uitgebreide ‘toets jezelf ’-module met automatische
feedback;
 dynamische figuren met didactische ondersteuning
om de opbouw te herhalen en beter te begrijpen;
 online begeleiding bij het oplossen van opgaven om
meer inzicht te verwerven.
 via de aangebrachte hyperlinks uit de lespresentatie
vlot directe toegang tot alle oefenmateriaal ‘Economie
Vandaag’ die voor jou als student relevant is:
dynamische figuren, opgaven, toets jezelf, zelf doen.







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
economische grootheden.
–  Grafieken en tabellen lezen, begrijpen en interpreteren.
–  Economische theorie aan de actualiteit koppelen.
–  Actuele informatie in een meertalige omgeving
over economische onderwerpen verzamelen vanuit
relevante en betrouwbare bronnen.
–  Actuele economische informatie analyseren, struc
tureren, uitleggen en verklaren.
–  Inzicht verwerven in het dagelijkse 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






















Alle ‘toets jezelf’ zijn voorzien van automatische
feedback (oplossing en begeleiding).
Herwerking en actualisering van het volledige handboek.
Dynamische figuren met didactische ondersteuning
om de opbouw te herhalen en beter te begrijpen.
Restyling grafieken.
Visuele aanpassing van cijferreeksen.
Brexit en cijfers EU-27 (EU na de brexit).
Grote Lockdown (coronacrisis), rol van de ECB (bv. QE).
Europese Pijler van Sociale Rechten en sociaal scorebord.
Armoede-indicatoren ontwikkelingslanden
(Wereldbank, VN).
Ecologische balans 2017, Sustainable Society Index 2018,
klimaatverdrag van Parijs en EU-klimaatplan 2030.
Europese Green Deal.
Duurzame Ontwikkelingsdoelen: waar staan we?
Europa 2030-strategie (werk, milieu, armoede...):
waar staat België in een vergelijking met de EU-27?
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.
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Economie Vandaag: dankwoord
Reeds meer dan 30 jaar gebruiken ieder jaar opnieuw
duizenden studenten in de meest uiteenlopende opleidingen dit handboek. De jaarlijkse actualisering en vernieuwing doen de titel alle eer aan. We hopen dat deze geheel
herziene druk en het volledig geïntegreerde interactieve
leerplatform 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 2022
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0.1

Het doel van de economische wetenschap
Je hebt de beslissing genomen om verder te studeren. Economisch gezien is dit niet
zonder betekenis. Studeren brengt nogal wat uitgaven mee (inschrijvingsgeld, boeken,
verplaatsingskosten, 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
FIGUUR 0.1
elementen van deze keuze?

?
BEHOEFTEN
veelvuldig

€100

MIDDELEN
schaars en nuttig

KEUZEPROBLEEM
= met gegeven middelen
een maximale behoeftebevrediging bereiken
= economisch principe

Figuur 0.1
De elementen
van de keuze

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

Behoefte

Primaire of levensnoodzakelijke
(behoefte)
Immateriële (behoefte)
Collectieve of gemeenschappelijke
(behoefte)

Individuele behoeften

2

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 ontwikkelt, komen meer en meer de behoeften van immateriële
aard op de voorgrond (onderwijs, 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).
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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 middel

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 definiëren 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

Nut

Economisch principe

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 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
nuttigheid een waardeschaal of voorkeurschema opstellen afhankelijk van zijn subjectief
nut, d.i. het economisch principe. De mens tracht met zijn beschikbare middelen zo te
kiezen, dat hij volgens zijn schatting een maximale behoeftebevrediging bereikt.
Deze behoeftebevrediging vindt plaats in gezinnen die geld (inkomen) uitgeven aan
goederen 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 wegenaanleg 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.

Economie

De economie kunnen we bijgevolg definiëren als de studie van het menselijk streven naar
bevrediging van behoeften met behulp van schaarse middelen.
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Met vrienden op
zoek gaan naar
voorwerpen, toverspreuken leren en
magische personages tegenkomen.
Economisch keuzeprobleem of niet?

Toets jezelf b Waar sta je?

T0.1

0.2 Welvaart en welzijn
Welvaart

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,
humanisering van de arbeid en opheffing 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, gezondheid) die geen beslag leggen op
schaarse middelen. 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.

Toets jezelf b Waar sta je?
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0.3 Soorten goederen
Vrije goederen

Niet-schaarse goederen noemt men vrije goederen. Ze zijn in de natuur zo overvloedig
aanwezig dat de volledige behoefte aan dergelijke goederen kan worden bevredigd.
Het traditionele voorbeeld hiervan is lucht. Nochtans blijkt ook hier dat schaarste een
relatief begrip is naargelang van de tijd en de omstandigheden. Maak daarvoor even een
wandeling in de binnenstad van bv. Peking.

Economische goederen

In de economische wetenschap gaat het enkel om economische goederen (= schaarse
middelen). De term ‘goederen’ slaat dan zowel op goederen (iets tastbaars, bv. een fiets) als
op diensten (niet tastbaar, bv. een bezoekje aan de bioscoop en een hotelovernachting in
Londen). De economische goederen kunnen we volgens diverse criteria onderverdelen.
Zo onderscheiden we:
 zuiver individuele goederen,
 zuiver collectieve goederen en
 quasicollectieve goederen.

Zuiver individuele goederen

Om toegang te krijgen tot de
festivalweide moet je betalen.

De meeste goederen waarmee we in aanraking komen, zijn zuiver individuele goederen,
zoals een fiets of een pintje. Bij zuiver individuele goederen is er sprake van rivaliteit onder
consumenten en de producent kan consumenten uitsluiten van gebruik. Als je een fiets
koopt, dan kan iemand anders niet ook nog eens die fiets kopen. De consumptie van de
één rivaliseert (= wedijvert) met de consumptie van de ander. Bij deze goederen is het ook
mogelijk iemand van consumptie uit te sluiten. Als je een pintje uitdrinkt, kan niemand
anders dit pintje nog uitdrinken. Individuele goederen worden geproduceerd door
bedrijven. De marktprijs dekt in principe de kosten en maakt bovendien winst mogelijk.
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Zuiver collectieve goederen

Zuiver collectieve goederen zijn niet-rivaliserend en zijn ook niet-uitsluitbaar. Neem
bijvoorbeeld de diensten van brandweer en politie. Van rivaliserende consumptie is
geen sprake, omdat de bescherming van de ene persoon de bescherming van de andere
persoon niet hindert. Ook uitsluiting van consumptie is niet mogelijk: de brandweer
en politie zijn er voor ons allemaal. Het bedrijfsleven neemt niet het risico om zuiver
collectieve goederen te produceren. Zolang zuiver collectieve goederen er niet zijn,
betaalt men er niet voor. Als ze er wel zijn, hoef je niet te betalen om er gebruik van te
maken. Dit hoeft niet te betekenen dat de overheid deze goederen zelf moet produceren.
Omdat zuiver collectieve goederen aan de samenleving als geheel worden geleverd, moet
in beginsel wel iedereen aan de kosten daarvan mee betalen via de belastingheffing.

Quasicollectieve goederen

Quasicollectieve goederen komen in principe voor verkoop op de markt in aanmerking
(individuele goederen), maar soms worden ze uit sociale (bv. het onderwijs) of praktische
(bv. het wegennet) overwegingen door de overheid aangeboden.
Bij onderwijs bijvoorbeeld, is sprake van rivalisering: het aantal leerlingen per klas is
beperkt. Ook uitsluiting is mogelijk. In privéscholen krijgen alleen diegenen onderwijs
die ervoor betalen. Dit is echter maatschappelijk ongewenst. De consumptie van
onderwijs heeft een positieve invloed op de welvaart van anderen. Daarom biedt de
overheid dit onderwijs meestal tegen een lagere prijs aan dan waartegen het bedrijfsleven
dit zou kunnen aanbieden.
Het is soms moeilijk aan te geven of een goed collectief of quasicollectief is. Snelwegen
in Frankrijk zijn bv. quasicollectief (men moet een tol betalen, anders wordt men
uitgesloten), terwijl die in België over het algemeen (nog) als collectieve goederen zijn
aan te merken. Sinds 1 april 2016 bracht de Vlaamse kilometerheffing voor vrachtwagens
op onze snelwegen en op een aantal grote gewestwegen daar verandering in.
Economische goederen kunnen we ook onderverdelen in:
 consumptiegoederen,
 investeringsgoederen.

Consumptiegoederen

Verbruiksgoederen
Gebruiksgoederen
Investeringsgoederen

Kapitaalgoederen
Vlottende investeringsgoederen

Consumptiegoederen bevredigen onmiddellijk de behoeften van gezinshuishoudingen.
Bepaalde consumptiegoederen kan men slechts éénmaal verbruiken (bv. brood) terwijl
men andere goederen daarentegen verschillende malen voor de bevrediging van
dezelfde behoefte kan aanwenden (bv. smartphone). In het eerste geval spreken we van
verbruiksgoederen (= niet-duurzame consumptiegoederen), in het tweede geval van
gebruiksgoederen (= duurzame consumptiegoederen).
Investeringsgoederen dienen om andere goederen – hetzij consumptie-, hetzij investe
ringsgoederen – te produceren. Deze productie gebeurt door de bedrijfshuishoudingen.
De investeringsgoederen kunnen duurzaam of niet-duurzaam zijn. In het eerste geval
spreken we van kapitaalgoederen of productiegoederen (bv. gebouwen, machines,
vervoermaterieel). De kapitaalgoederen hebben een levensduur van ten minste één jaar.
In het tweede geval s preken we van vlottende investeringsgoederen (bv. grondstoffen,
hulpmaterialen). Ze worden trouwens tijdens het productieproces verwerkt of vernietigd.
Volgens conventie worden alle voorraden als vlottende investeringsgoederen beschouwd1.

1. cf. Macro-economische grootheden, 4.2.1.
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Het onderscheid tussen consumptie- en investeringsgoederen is in sommige gevallen
moeilijk te maken. Vaak is niet de aard van een goed maar het gebruik ervan bepalend
voor het v
 erschil. Zo worden de in de bedrijven gebruikte auto’s als kapitaalgoederen
beschouwd; in handen van een particulier is een auto een consumptiegoed.
Merk wel op dat woonhuizen, scholen, wegen, ziekenhuizen als kapitaalgoederen
worden beschouwd: ze dienen eveneens om diensten voort te brengen.

Toets jezelf b Waar sta je?

T0.3

0.4 Consumptie en productie
Consumptie
Productie

Productiefactoren

Omwegproductie
Afgeleide productiefactor

2. ‘Kapitaal’ gebruikt men nog
in andere betekenissen
(bv. boekhouding).

Onder consumptie verstaan we de aanwending van economische goederen voor nietproductieve doeleinden. Het consumeren gaat gepaard met een besteding van het inkomen.
Onder productie verstaan we het scheppen of toevoegen van waarde (= nuttigheden) aan de
economische goederen. Het produceren gaat gepaard met het verwerven van een inkomen.
De productie ontstaat door de samenwerking van drie categorieën productiefactoren, nl.
natuur, arbeid en kapitaal. Dit zijn dus de middelen die vereist zijn voor de productie.
 De natuur omvat de natuurlijke rijkdommen. Deze productiefactor is belangrijk als
leverancier van grondstoffen en van energie. De laatste jaren besteedt men aan deze
factor meer aandacht. De nog beschikbare middelen van de natuur moet men zuiniger
aanwenden en de milieuverontreiniging moet men dringend terugdringen.
 De arbeid omvat alle mogelijke arbeidsprestaties, zowel van fysieke als van intellectuele
aard. In onze moderne samenleving wordt geschoolde arbeid steeds belangrijker. Een
bijzondere vorm van intellectuele arbeid is de arbeid die gericht is op het leiden en
coördineren van het productieproces: het management. Ook de ondernemerscapaciteit
zien we dan niet als een afzonderlijke productiefactor. Het is arbeid gericht op het
ondernemen, d.w.z. op het dragen van economische risico’s in een bedrijf.
 Het kapitaal2 omvat de reële kapitaalgoederen, d.w.z. het geheel van door mensen
geproduceerde productiemiddelen (bv. machines, fabrieksgebouwen, infrastructuur
van een land). Kenmerkend voor deze kapitaalgoederen is dat ze slechts indirect, dit
is langs een omweg, bijdragen tot de uiteindelijke behoeftebevrediging. Vandaar de
naam omwegproductie. Daar het kapitaal door de samenwerking van natuur en arbeid
(oorspronkelijke of primaire productiefactoren) wordt gevormd, noemt men het de
afgeleide (of geproduceerde) productiefactor.

Toets jezelf b Waar sta je?

T0.4
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0.5 De methode
Zoals andere wetenschappen gebruikt ook de economische wetenschap zowel de
inductieve als de deductieve methode.
Inductieve methode

De inductieve methode vertrekt van een groot aantal feitelijke gegevens (nut beschrijvende statistiek!). Bij voldoende ervaring formuleert men een wetmatigheid die voor alle
gevallen principieel van toepassing is. Zo kan men bv. vaststellen dat als de prijs van een
smartphone stijgt, de gevraagde hoeveelheid smartphones vermindert en dat wanneer
de prijs daalt, de gevraagde hoeveelheid toeneemt. Hieruit kan men afleiden dat er een
negatief verband bestaat tussen prijs en gevraagde hoeveelheid.

Deductieve methode

De deductieve methode gaat uit van een algemeen beginsel (bepaalde axioma’s) waaruit
men nieuwe besluiten afleidt. Als men uitgaat van het algemeen beginsel dat de consumenten s treven naar maximale behoeftebevrediging gegeven hun budgetbeperking,
kan men hieruit de vraag naar bijvoorbeeld smartphones afleiden. Bij een hogere prijs
van smartphones vraagt men minder smartphones. Bij een lagere prijs vraagt men meer
smartphones. De beste resultaten bereikt men door een combinatie van de inductieve en
de deductieve methode.

Toets jezelf b Waar sta je?

T0.5

0.6 De ceteris-paribusclausule
Ceteris-paribusclausule

Aangezien men moeilijk laboratoriumexperimenten kan uitvoeren in de economische
wetenschap gebruikt men de zogenaamde ceteris-paribusclausule (= als het overige
gelijk is, onder overigens gelijke omstandigheden). D.w.z. men ziet een welbepaald
economisch verschijnsel afhankelijk van één variabele, terwijl men alle andere factoren
waarvan het economisch verschijnsel afhankelijk is, veronderstelt als constant.
In ons onderzoek naar de samenhang tussen prijs en gevraagde hoeveelheid van
smartphones gingen we uit van een aantal veronderstellingen (= ceteris paribus). Zo
veronderstellen we dat de koopkracht van de consumenten, de voorkeuren van de
consumenten en de prijs van belminuten onveranderd blijven.
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0.7

Micro-, meso- en macro-economie

Micro-economie

We spreken van micro-economie als we het gedrag van een individuele huishouding
bestuderen of beschrijven. Zo’n huishouding kan een gezinshuishouding zijn, waarin
men een inkomen verdient en waarin men dat inkomen gebruikt om te consumeren, te
sparen. Het kan ook een afzonderlijke bedrijfshuishouding zijn, waarin men produceert,
investeert, enz.

Meso-economie

In de meso-economie bestuderen we bepaalde huishoudingen, bv. een bepaalde bedrijfstak, sector of regio. Dan hebben we het bv. over alle producenten van muesli, of alle
bierfabrikanten in België.

Macro-economie

Als we kijken naar alle bedrijven, alle gezinnen en alle overheidshuishoudingen, houden
we ons bezig met macro-economie. In de macro-economie worden de economische
grootheden voor een heel land bij elkaar opgeteld. Het gaat dan bv. over het nationaal
inkomen, de totale consumptie van alle gezinnen, de totale investeringen, enz.

Toets jezelf b Waar sta je?

T0.7

Gratis geld voor iedereen
om de economie te redden?

Economie vandaag 2022

9

0

Inleiding

Wat moet je weten
Behoefte

Behoeften kunnen worden ingedeeld in primaire en immateriële, in collectieve en individuele.

Schaars middel

De hoeveelheid goederen en diensten is altijd beperkt ten opzichte van de behoeften.
Schaarste dwingt ons te kiezen.

Economisch principe

Met gegeven middelen een maximale behoeftebevrediging bereiken.

Welvaart en welzijn

Welvaart en welzijn hoeven niet samen te vallen.

Goederen

Goederen kunnen worden ingedeeld in vrije en economische goederen.
Zuiver individuele, zuiver collectieve en quasicollectieve goederen.
Economische goederen kunnen worden ingedeeld in consumptie- en investeringsgoederen.

Productiefactoren

Drie productiefactoren: natuur, arbeid en kapitaal.

Methode

Inductieve en deductieve.

Ceteris-paribusclausule

Als het overige gelijk is.

Micro-, meso- en
macro-economie

Micro: één individuele huishouding.
Meso: een bedrijfstak, een regio.
Macro: economie van een land.
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Wat moet je kunnen
Behoefte

Behoeften op verschillende manieren indelen.

Economisch principe

Beredeneer het moeten kiezen uit alternatieve mogelijkheden als gevolg van schaarste.

Welvaart en welzijn

Uitleggen wat het verschil tussen beide is.

Goederen

In een praktische situatie aangeven of goederen schaars zijn of niet.
Aangeven of een goed een zuiver individueel, zuiver collectief of quasicollectief goed is.
Consumptiegoederen onderscheiden van investeringsgoederen.

Productiefactoren

Uitleggen waarom de productiefactor kapitaal omwegproductie is.

Methode

Kunnen herkennen en verklaren waarom er in een concrete situatie sprake is van t oepassing
van de inductieve of de deductieve methode.

Micro-, meso- en macroeconomie

In een concrete situatie verklaren waarom er sprake is van micro-, meso- of macro-economie.
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