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Trefwoorden
Macro-economie, bruto binnenlands product, arbeidsmarkt, werkloosheid, geldmarkt,
kapitaalmarkt, geldhoeveelheid, intrestvoet, inflatie, consumentenprijsindices,
stabilisatiebeleid, monetair beleid, budgettair beleid, wisselkoers, conjunctuur,
betalingsbalans.

Situering
Deze cursus laat studenten in de bachelor bestuurskunde kennismaken met de macroeconomische omgeving waarin (overheids)organisaties actief zijn. In deze cursus staat
het macro-economisch begrippenkader centraal, met aandacht voor de samenhang
tussen deze begrippen, op een inleidend niveau. Er gaat bijzondere aandacht naar de
verschillende instrumenten van stabilisatiebeleid: vraagbeleid (monetair en budgettair)
en aanbodbeleid.

Inhoud
Inleiding: verschillen tussen micro-economie en macro-economie.
Macro-economische grootheden en hun evoluties.
Bouwstenen voor een macro-economisch model: de goederen en dienstenmarkt, de
arbeidsmarkt, geldmarkt, kapitaalmarkt, wisselmarkten, nationale rekeningen.
Opbouw van een macro-economisch model: vraagzijde (reëel en monetair) en
aanbodzijde. Combinatie van aggregatieve vraag en aggregatief aanbod. Eerst
vraagzijde enkel reëel, daarna vraagzijde reëel en monetair, uiteindelijk aggregatief
aanbod en aggregatieve vraag.
Stabilisatiebeleid: vraagbeleid (monetair en budgettair) en aanbodbeleid.
Verklaring van economische groei.

Begincompetenties
geen

Eindcompetenties
1
2
3
4
5

macro-economische basisbegrippen en grootheden definiëren en duiden.
De samenhang tussen macro-economische concepten begrijpen.
Macro-economische modellen en hun opbouw begrijpen.
De rol van de overheid voor de werking van de macro-economie begrijpen.
De instrumenten van monetair en budgettair beleid begrijpen en duiden.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde

(Goedgekeurd)

1

De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Leermateriaal
Eigen cursus van de docent en de presentaties tijdens de lessen.
Studenten maken voor dit vak gebruik van de rekenmachine die door de
studentenvereniging te koop wordt aangeboden.

Referenties
Economie Toegelicht, Marc De Clercq.
Kernbegrippen van economie, Gregory Mankiw.
Macro-economie, Freddy Heylen

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Studenten kunnen vragen stellen tijdens de pauzes of na de lessen.
Monitoraat van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Voorbeeldexamen

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen (50% van de eindscore) en multiple choice (50% van de eindscore).

Eindscoreberekening

(Goedgekeurd)

2

