
Inleiding economie
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Leerstof

• Handboek hoofdstukken

– 0.1 Het doel van de economische wetenschap
– 0.2 Welvaart en welzijn
– 0.3 Soorten goederen
– 0.4 Consumptie en productie
– 1.1.1 De preferenties
– 2.1 De bepaling van de optimale productiegrootte
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Wat is economie?

Economie = 
een menswetenschap die zich toelegt op het 
bestuderen van keuzeproblemen waarmee 
iedereen wordt geconfronteerd.

Studie van het menselijk streven
naar behoeftebevrediging
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Waarom economie?

Het nemen van betere beslissingen:

– Keuzeprobleem voor studenten: 
indeling tijd studeren/vrije tijd/sport/…

– Keuzeprobleem voor gezinnen: 
indeling budget aankopen/sparen/…

– Keuzeprobleem voor bedrijfsleiders:
investeren/aanwerven/ontslagen/…
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Waarom economie?

Een beter begrip van de wereldproblemen:

– Wat bepaalt de levensstandaard van een land?

– Internationale samenwerking

– Waarom blijven sommige landen achter qua 
economische ontwikkeling?
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• Primair (basis)

Secundair (immaterieel)

Tertiair (luxe)

• Individueel
Collectief

• Schaars
• Nut
• Prijs
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Het economisch probleem



Het economisch probleem

Veelvuldige behoeften

• Spanning tussen individuele en collectieve behoeften van een 
samenleving en de schaarse beschikbare middelen

Wat is een behoefte?
Het aanvoelen van een tekort 
en het verlangen om dat tekort aan de te vullen.
à Zeer verscheiden!
à materieel en immaterieel
à individueel en collectief 
à verschil in rangorde en intensiteit
à individuele behoeften zijn een gegeven, geen morele waarde!
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Het economisch probleem

Schaarse middelen

• Economische goederen
• Hebben een nut:

Kunnen een behoefte geheel of gedeeltelijk opvangen
• Schaarste en nut zijn voorwaarden om van economische goederen 

te spreken
• Er moet een prijs worden betaald

Niet schaarse goederen?
• Vrije goederen (vb. lucht)
• Maar nieuwe schaarsten... (vb. diepzeeduiker)
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Het economisch probleem

Wat is dan het keuzeprobleem?

• Leuke job, mooie woning, leuke auto, leuke kleding, 
restaurantbezoekjes, regelmatig vakantie, dure hobby’s

Beperkt budget: elke euro 1x uitgeven!

• Hetzelfde geldt voor bedrijven: 
investeren in opleidingen of machines  of….

• Hetzelfde geldt voor de overheid: 
investeren in onderwijs, cultuur, mobiliteit of ….
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Keuzeprobleem consument

• Subjectief en veranderlijk

• Economische factoren
• Prijzen
• Budget

• Niet-economische factoren
• Sociologisch (gezinssituatie, religie, woonplaats, nationaliteit,…)

• Psychologisch (persoonlijkheid, levensstijl, attitude,…)
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Keuzeprobleem producent

• Winst = Opbrengsten – Kosten
• Opbrengsten = Verkoopprijs * Aantal
• Kosten = Productiefactoren * Vergoeding

• Productiefactoren
• Arbeid
• Kapitaal
• Natuur

• Productiefunctie
• Verband input en output
• Korte termijn vs lange termijn
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Opportuniteitskosten

• Werkelijke kost van een gemaakte keuze  = 
de waarde van het beste alternatief

è De opportuniteitskost!

• vb. keuze tussen extra jaar studeren en gaan werken
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Het beheer van schaarse middelen

“… Een sociale wetenschap die tot voorwerp heeft het 
beheer van schaarse middelen…” 
Tibor Scitovsky

3 typeproblemen:

• Allocatie van middelen
• Verdeling- of distributieprobleem

è (wat, hoeveel, hoe, waar en voor wie?)
• Stabilisatieprobleem
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Het beheer van schaarse middelen

• Wat? Hoeveel?
– Welke producten gaan we produceren, 

en hoeveel van deze producten?

• Hoe? 
– Welke combinatie van productiefactoren 

arbeid, kapitaal en grondstoffen?

• Waar?
– Op welke locatie gaan we produceren in functie van aanwezige 

productiefactoren, afzetmarkten,...

• Voor wie?
– Wie krijgt de voordelen van de productie? 

Loon voor arbeid, betaling voor goederen,... 14



Bedrijfseconomie

• Studie van economisch handelen binnen een bedrijf
(financieel-economisch zelfstandige productieorganisatie)

• Winstoogmerk
Inkomende geldstromen > uitgaande geldstromen

• Ondernemingen, overheidsbedrijven

>< Non-profit, overheidsdiensten

15



Bedrijfseconomie

• Studie van economisch handelen binnen een bedrijf
(financieel-economisch zelfstandige productieorganisatie)

• Productie
• Omzetten van productiefactoren (natuur, arbeid, kapitaal,…)

in producten of diensten
• Creatie van toegevoegde waarde
• Industrie, handel, transport, dienstverlening,…

>< Consumptie
• Aanwending van economische goederen

voor niet-productieve doeleinden
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Bedrijfskolom

• Elk bedrijf genereert een stuk toegevoegde waarde 

• Totaal van alle toegevoegde waarde
= de prijs die de consument betaalt

Aankoop Verkoop TW
Landbouwer 0 300 300
Maalderij 300 800 500
Groothandel 800 1000 200
Bakker 1000 2000 1000
Totaal 2000
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Soorten goederen
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Economische sectoren

• Primair (landbouw, veeteelt, jacht, visvangst,…)

• Secundair (industrie)

• Tertiair (diensten)

• Quartair (zorg, defensie, religie, cultuur,…)
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Micro- en macro-economie

• Micro-economie: allocatie en distributieprobleem

Gedrag van individuen: consumenten, bedrijven,...
vb. studie van consumentengedrag, transportbeleid, 
minimumlonen, milieubeleid,…

• Macro-economie: stabilisatieprobleem

Hoe beïnvloeden menselijk gedrag en de overheid de 
economie
vb. volledige tewerkstelling, prijsstabiliteit,…
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Macro-economie
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