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ALGEMENE ECONOMIE / 01

Module-doelstellingen

F beter en dieper begrip van algemene economische en 
    financiële begrippen, die elke dag in de pers voorkomen;

F interpretatie van macro-economische getallen, zoals
    BNP, toegevoegde waarde, werkgelegenheidscijfers;

F inzicht in werking van vraag en aanbod, marktvormen,
    kosten & opbrengsten van producenten;

F kennis en inzicht betreffende de wijze waarop banken
    en overheden met ons geld omgaan;

F inzicht in internationale economische verbanden die
    dagelijks van belang zijn voor ons economisch bestel.
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INLEIDING

Het begrip economie

M Economie:
    grof vanuit Grieks vertaald: management van huis-
    houding.
    Sociale wetenschap m.b.t. het bestuderen van de 'pro-
    ductie', de verdeling en de 'consumptie' van welvaart
    (rijkdom); de leer van het streven naar welvaart met
    schaarse middelen.

M Omvat onder meer de disciplines:
    F micro-economie: de studie m.b.t. individuele
        producenten en organisaties, consumenten en
        markten, alsmede 
    F macro-economie: de studie m.b.t. gehele economieën
        (systemen), m.n. in het kader van (overheids-)
        middelen en gemeenschappelijke bestedingen.
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INLEIDING

Het begrip economie

M Economie:
    betreft de studie hoe, in samenlevingen, keuzes worden
    gemaakt m.b.t. bronnen (middelen) om producten te
    maken en diensten te verlenen, in relatie tot de
    beginselen en de ‘techniek' die dit mogelijk maken.

2 centrale vraagstukken die hierbij van belang zijn:
    F het vinden / toe eigenen van beschikbare bronnen
        (middelen) om daarmee te kunnen produceren of
        diensten te kunnen verlenen, en

    F het spanningsveld tussen oneindige behoeften
        enerzijds en beperkte mogelijkheden om in die
        behoeften te kunnen voorzien anderzijds.
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INLEIDING

Het begrip economie

M Algemene definitie van economie
    de wetenschap die zich bezighoudt met de manier
    waarop mensen omgaan met schaarse alternatief
    aanwendbare middelen (goederen), met het oog op 
    een optimale behoeftenbevrediging.

M Het begrip ‘schaarse middelen’ 
    de meeste goederen zijn schaars, omdat bij de
    productie daarvan beslag wordt gelegd op de
    productiefactoren die slechts in beperkte mate
    aanwezig zijn. 

    Productiefactoren zijn de factoren die productie moge-
    lijk maken, zoals arbeid.
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INLEIDING

Economische basisbegrippen

M Invloedsfactoren op de economie (ook wel: de ‘data’
    van de economie)
    F behoeften-prioriteit bij de consument

    F kwantiteit en kwaliteit van productiefactoren (=de
        factoren die productie mogelijk maken of bepalen:
        NOKIA: natuurlijke hulpbronnen, ondernemerschap,
        kapitaal(-goederen), informatie/management,
        arbeid.)

    F juridische en sociale organisatie van de samenleving

    F stand van de techniek
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INLEIDING

Economische basisbegrippen

M Indeling van goederen 
    Goederen kunnen als volgt worden ingedeeld:
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INLEIDING

Economische basisbegrippen

M Investeringen = aanschaf van kapitaalgoederen
    F ter uitbreiding van het aantal of omvang van de vaste
        kapitaalgoederenvoorraad (uitbreidings-investering)
 
    F ter vervanging van vaste kapitaalgoederen
        (vervangingsinvestering).
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INLEIDING

Economische basisbegrippen

M Investeringsschema
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INLEIDING

Economische basisbegrippen

M Investeringen
    F Technische ontwikkeling m.b.t. productiemiddelen:
        O arbeidsbesparende ontwikkeling: dezelfde hoeveel-
            heid product produceren met minder arbeid

        O kapitaalbesparende ontwikkeling: dezelfde
            hoeveelheid product produceren met minder
            kapitaal(-goederen)

        O neutrale ontwikkeling: dezelfde hoeveelheid
            product produceren met minder arbeid en minder
            kapitaal(-goederen).
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INLEIDING

Economische basisbegrippen

M Investeringen
    F Wanneer ondernemers en overheid kapitaalgoederen
        aanschaffen, dan heeft dit 2 effecten:
        O capaciteitseffect: de bestaande productiecapaciteit
            wordt vergroot;

        O bestedingseffect: de investeringen zorgen voor
            productie, werkgelegenheid en inkomen bij de
            producenten die de bestelde kapitaalgoederen
            moeten maken.
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INLEIDING

Economische basisbegrippen

M Investeringen
    F Uitbreiding van de bestaande hoeveelheid kapitaal-
        goederen met vergelijkbare machines, waardoor de
        verhouding mens / machine constant blijft, wordt
        breedte-investering genoemd.

    F Uitbreiding d.m.v. machines met verbeterde
        technologie, waardoor (veel) minder daarvoor
        benodigde arbeidskrachten, wordt diepte-investering
        genoemd.
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INLEIDING

Arbeidsmarkt

M Arbeidsmarkt = het geheel van vraag (van werkgevers)
    naar en aanbod (vanuit beroepsbevolking) van arbeid.
    De arbeidsmarkt kent tal van deelmarkten, bijv.
    geografisch of op basis van beroepsgroepen.

    De arbeidsmarkt kan ‘gespannen’ (overspannen) zijn
    wanneer op veel van deze deelmarkten tekorten
    optreden (uitstaande vacatures kunnen dan moeilijk
    worden vervuld). 

    Andersom kan ook een ‘slappe’ (ontspannen) arbeids-
    markt ontstaan wanneer op veel deelmarkten
    onvoldoende vraag is naar werknemers, en daardoor 
    een overaanbod van arbeid ontstaat. 
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INLEIDING

Arbeidsmarkt

M Beroepsgerichte bevolking, heeft betrekking op alle
    inwoners tussen 15 en 65 (AOW-pensioengerechtigde
    leeftijd) die in staat en bereid zijn betaalde arbeid te
    verrichten.

    De beroepsbevolking bestaat uit mensen die een
    betaalde baan hebben of er een zoeken: mensen in
    loondienst, zelfstandigen (samen: de werkenden) en
    werklozen (in afwachting van verder arbeidsinzet).

    De zgn. niet-beroepsbevolking bestaat o.m. uit:
    studerenden, huisvrouwen /-mannen die geen betaalde
    baan willen, WIA-ers (arbeidsongeschikten; wet werk 
    en inkomen naar arbeidsvermogen), en vutters.
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INLEIDING

Arbeidsmarkt

M Arbeidsproductiviteit 
    F Macro bekeken: de totale productie (in miljarden
        euro’s per jaar), gedeeld door de ingezette
        hoeveelheid arbeidskrachten (in miljoenen personen).
        Ook: binnenlands bruto product (BBP) per gewerkt
        uur; in Nederland ca. 33 euro, in Frankrijk ca. 31 euro,
        in VS ca. 39 euro) 

    F Micro bekeken: de productie per arbeidskracht per
        tijdseenheid, bijv. per uur.
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INLEIDING

Arbeidsmarkt

M Arbeidsproductiviteit 
    F Een hoge arbeidsproductiviteit, zoals (nog) in
        Nederland, ontstaat door scholing, arbeidsverdeling
        (specialisatie) en de inzet van kapitaalgoederen.  
        Door meer scholing en toepassing van arbeids-
        specialisatie worden mensen op hun terrein meer
        bekwaam en beheersen ze meer vaardigheden.

17

INLEIDING

Arbeidsmarkt

M Arbeidsproductiviteit opdracht: 
    Zoek uit (probeer zo goed als mogelijk uit te zoeken)
    hoe groot onze beroepsbevolking is (cijfers evt. van
    vorig jaar), hoeveel werkenden onze beroepsbevolking
    telt en hoe groot het BBP is of was gedurende dezelfde
    periode.
    Zoek tevens uit hoeveel werklozen en hoeveel
    arbeidsongeschikten (WIA-ers) er zijn of waren in deze
    periode.
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INLEIDING

Arbeidsmarkt

M BBP, beroepsbevolking en andere cijfers:

    BBP:
    Staatsschuld:

    Aantal inwoners: 
    Werkzame beroepsbevolking: 
    Werkloze beroepsbevolking:
    Totaal beroepsbevolking: 

    Bijstand:            
    Arbeidsongeschikten: 
                                                                                
    Overheid: 

    bronnen: publicaties CBS, CWI, Rijksoverheid  

(2018)   € 764.000 miljoen
€ 404.000 miljoen

17.200.000
  8.862.000

      (3,6%)        316.000
9.178.000

433.000
808.000

911.000
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INLEIDING

Arbeidsmarkt

M De mate van arbeidsinzet is ook sterk afhankelijk van:

    O arbeidsmobiliteit: in hoeverre mensen zich mobiel
        opstellen om ergens aan het werk te gaan.  Mensen 
        in de VS zijn bijv. eerder bereid voor een nieuwe 
        baan te verhuizen dan mensen in Europa.

    O beroepsmobiliteit: in hoeverre mensen bereid zijn 
        van beroep te veranderen, wat vaak samengaat met
        bij-, her- en omscholing. 

    O mobiliteit tussen niet-werken en werken: in hoeverre
        werklozen meer aan het werk moeten komen, bijv.
        aan de hand van overheidsmaatregelen. 
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INLEIDING

Arbeidsmarkt

M Conjuntuurwerkloosheid, structuurwerkloosheid:
    F Conjunctuurwerkloosheid ontstaat door het tekort-
        schieten van de macrovraag, de bestedingen.
        In dergelijke situaties kan ook gesproken worden van
        onderbestedingswerkloosheid.

    F Structuurwerkloosheid (in enge zin) ontstaat door de
        structuur van de productie en de veranderingen in die
        structuur.  Ook wel: ‘niet-conjuncturele’ of
        ‘hardnekkige’ werkloosheid. 
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INLEIDING

Andere economische begrippen

M Het begrip commerciële economie
    Nauw verwant aan economie is commerciële economie,
    ook wel: marketing.
    F Algemene definitie van marketing (Kotler):
        de analyse, planning, uitvoering en evaluatie gericht
        op het tot stand brengen van gewenste ruilprocessen
        met doelmarkten, teneinde de organisatorische
        doeleinden te bereiken.

M Invloedsfactoren op de marketing:
    F de kosten (van productie, distributie, promotie,..,)
    F de aard en hoeveelheid van de aangeboden 
        producten (bijv.  levensmiddelen vs. sieraden)
    F houding en gedrag van de consument, alsmede:
    F diverse omgevingsfactoren: micro / meso / macro.
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INLEIDING

Andere economische begrippen

M Inkomen wordt verkregen uit productiefactoren:
    F arbeid (loon)
    F ondernemerschap (winst)
    F natuurlijke hulpbronnen (pacht)
    F kapitaal (interest, huur)

M Primair inkomen = som van loon, winst, rente, pacht en
    interest vóór belastingheffing.

M Secundair inkomen = primair inkomen minus belasting-
    heffing, plus evt. sociale uitkeringen en toeslagen.

M Tertiair inkomen = secundair inkomen minus prijsver-
    hogende belastingen (zoals BTW), plus evt. subsidies
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INLEIDING

Andere economische begrippen

M Verdere inkomensbegrippen 

    Brutoloon (incl. toeslagen)
    Ingehouden loonheffing en premies
    Nettoloon
    Inkomstenbelasting
    Besteedbaar inkomen
    Uitgaven aan primair onderhoud en vaste lasten
    (uitgave-richting en -moment liggen vast)
    Discretionair inkomen (netto besteedbaar)
    (uitgave-richting en -moment liggen niet vast)

M Vermogen, betreft geldkapitaal dat gestoken wordt in
    vaste kapitaalgoederen.
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INLEIDING

Andere economische begrippen

M Welvaart vs. welzijn
    F Welvaart: de mate waarin de spanning tussen de
        onbeperkte behoeften enerzijds en de beperkte mid-
        delen tot bevrediging van die behoeften anderzijds, 
        is opgeheven  (mate van loonontwikkeling, mate van
        vrije tijd, mate van recreatiemogelijkheden, mate van
        kwaliteit van natuurlijk leefmilieu, enz.).

    F Welvaartsvast = in relatie tot het loonpeil; 
        Waardevast = in relatie tot geldontwaarding.

    F Welzijn: de mate van behoeftenbevrediging voor 
        zover geen beslag wordt gelegd op economische
        goederen (is meer psychologisch dan economisch
        begrip).� 
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INLEIDING

Andere economische begrippen

M Economische orde
    de manier waarop in een land de economische gang 
    van zaken is georganiseerd.

M Vrije economie vs. centraal geleide economie
    F Vrije economie
        economische subjecten (ruilsubjecten: de aanbieders
        van productiefactoren) zijn nagenoeg geheel vrij om
        zelf te beslissen hoe de productiefactoren zullen
        worden aangewend op basis van marktwerking
        (werking marktmechanisme / vraag en aanbod)
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INLEIDING

Andere economische begrippen

M Vrije economie vs. centraal geleide economie
    F Centraal geleide economie: 
        productiefactoren zijn nagenoeg
        geheel in handen van de overheid,
        welke tevens beslissingen neemt
        inzake productieproces, de verdeling
        van productiefactoren, en het 
        consumptieproces (commando- of 
        planeconomie).

    F Georiënteerde economie:
        Op basis van o.a. dilemma inzake vrijhandel en 
        geheel open economieën, zullen de meeste 
        (westerse) economieën mengvormen zijn van vrij /
        centraal geleide economieën.
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INLEIDING

Andere economische begrippen

M Economische modellen
    vereenvoudigde wiskundige weergaven van de econo-
    mische werkelijkheid.

    Pionier hierin was de econoom John Maynard Keynes (GB, 
    1883 - 1946), die stelde dat een economische situatie waarin
    het nationaal inkomen terugloopt, de vraag naar goederen en
    diensten afneemt, en waarbij de werkloosheid toeneemt, dient
    te worden gecompenseerd door stijgende overheidsuitgaven
    om de economie te stimuleren.

    Dit in tegenstelling tot de visie van o.a. econoom (en adviseur
    Nixon en Reagan, en Nobelprijswinnar) Milton Friedman (USA,
    1912 - 2006), die stelde dat overheidsuitgaven sterk dienen te
    worden teruggedrongen teneinde, met het oog op efficiency, 
    de economie in de private sector te stimuleren.
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INLEIDING

Andere economische begrippen

M Nationaal inkomen, nationaal product
    F Macro-economie:
        Gericht op de uitleg van verschijnselen betreffende het
        functioneren van de economische kringloop. 
    F Goederenkringloop & nationaal product:
        stroom van productieve diensten van huishoudens
        (natuur, kapitaal, arbeid) naar bedrijven, + stroom van
        consumptiegoederen van bedrijven (totaal = ‘nationaal
        product’) naar huishoudens.
    F Geldkringloop & nationaal inkomen:
        stroom van betalingen voor consumptiegoederen door
        huishoudens (’consumptieve bestedingen’) naar
        bedrijven, + stroom van betalingen voor productieve
        diensten (loon, rente, e.d.) door bedrijven (totaal =
        ‘nationaal inkomen’) naar huishoudens.
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INLEIDING

Andere economische begrippen

M Nationaal inkomen, nationaal product


