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Algemene Economie in de NIVRA opleiding 
A.B.T.M. van Schaik 

De Accountant, september 1989 
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faculteit van de Katholieke Universiteit Brabant. Binnen 

het NIVRA is hij voorzitter van de onderwijscommissie 

algemene economie en lid van het ABON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

Het vak Algemene Economie heeft binnen de NIVRA opleiding altijd een duidelijk 

herkenbare plaats ingenomen. Dit ondanks het feit dat de studenten bij de 

kennismaking met het vak meestal nog jong zijn, zodat het verband tussen de 

dagelijkse werkzaamheden en de betekenis van de algemene economie voor de 

accountant niet altijd even zichtbaar is. In de discussies hierover - die in het verleden 

veelvuldig zijn gevoerd - is vaak verwezen naar de bedrijfseconomische opleidingen 

aan de universiteiten, waarvan de algemene economie van oudsher een integraal 

onderdeel uitmaakt. Daarmee is de status van het vak enigszins geduid; een positie 

waaraan vroeger (dat wil zeggen voor 1970) overigens meer reliëf kon worden 

gegeven door de betrokkenheid van vele hoogleraren in de algemene economie bij de 

opleiding. 

 

Vanaf het begin van de jaren zeventig werden de studentenaantallen groter, waardoor 

meer docenten moesten worden ingeschakeld. Daarnaast stelde de overgang van 
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mondelinge naar schriftelijke tentamens hogere eisen aan het bewaken van de 

gelijkwaardigheid van de over het hele land verspreide cursussen. En verder speelde 

mee dat de duur van de cursus algemene economie aanzienlijk werd verkort. Het was 

om deze redenen onmogelijk de oude gedragslijn te blijven volgen, waarbij de 

verplichte literatuur eerder als taakstellend dan als concrete examenstof werd gezien. 

 

Er moest voortaan duidelijk worden geselecteerd, hetgeen in eerste instantie leidde tot 

de keuze van het Engelstalige handboek van Lipsey en Steiner. Dit boek heeft goede 

diensten bewezen, maar van lieverlee kwam de nadruk meer te liggen op aanvullende 

dictaten (veelal syllabi genoemd), waarin met name de Nederlandse economische 

situatie aan de orde werd gesteld. 

 

Deze ontwikkeling heeft er ten slotte toe geleid dat vanaf 1980 uitsluitend met dictaten 

wordt gewerkt. Deze bevatten een selectie van voor de accountantsopleiding relevant 

geachte onderdelen uit de algemene economie, die op een geheel eigen wijze zijn 

gepresenteerd - daarbij de samenhang tussen de verschillende onderwerpen bena-

drukkend. Ook buiten het NIVRA zijn deze dictaten in het algemeen gunstig be-

oordeeld. De syllabus uit 1981 is de afgelopen jaren grondig herzien (auteurs: dr. A. 

van Schaik, prof.dr. J. Sijben en drs. W. Zwezerijnen). Derhalve is de huidige syllabus 

het voorlopige eindpunt van de ontwikkelingen die de cursus algemene economie van 

het NIVRA sinds het begin van de jaren zeventig heeft doorgemaakt. In het 

navolgende wordt een kort overzicht van de inhoud van deze syllabus gegeven. Vooraf 

zij opgemerkt dat de syllabus van een zekere basiskennis uitgaat, die de studenten 

hebben verkregen in hun vooropleiding dan wel in de NIVRA cursus applicatie 

algemene economie. Voor de volledigheid citeren we eerst enkele alinea’s uit de 

inleiding van de syllabus, waarin op het doel van de cursus wordt ingegaan. 

 

Doel 

De accountant heeft een gedegen inzicht nodig in de theorie en het begrippenapparaat 

van zowel de bedrijfseconomie als de algemene economie. Mede daardoor is hij in 

staat de relevantie van zijn eigen vak te beoordelen en te vergroten. Daardoor ook 

ontwikkelt hij een multidisciplinaire instelling, die nodig is om te functioneren in een 

omgeving van managers en hogere stafdiensten. Met de cursus algemene economie 

wordt beoogd de aankomende accountant de nodige algemeen economische kennis 

aan te reiken. Deze omvat meer dan het louter beschrijvende niveau. Het gaat om het 
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aanleren van de vaardigheid de grote lijn in de ontwikkelingen van de algemeen 

economische omgevingsfactoren te onderkennen en te blijven zien en deze in te 

passen in het menu van vakbekwaamheden. 

 

Met de cursus verkrijgt de student inzicht in de micro-, meso- en macro-economie af-

zonderlijk en in hun samenhang. Vraagstukken als inflatie, rente, wisselkoersbe-

wegingen en economische dynamiek worden niet alleen vanuit de monetaire maar ook 

vanuit de reële zijde van het economische proces belicht. Daarbij staat de werking van 

de markt (de wetten van vraag en aanbod) voorop. In de cursus wordt vanuit een 

economische invalshoek nader ingegaan op de ontwikkelingen in de wereldeconomie 

in het algemeen en de Nederlandse economie in het bijzonder. Uit de feitelijke 

ontwikkelingen worden typologieën afgeleid die - vervat in eenvoudige denkschema’s - 

een verklaring geven van actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen. Beurtelings 

komen de meer aanbodbepaalde (klassieke) verklaringswijze enerzijds en de meer 

vraagbepaalde (keynesiaanse) verklaringswijze anderzijds aan de orde. Daarmee 

wordt recht gedaan aan het afwisselend dominant (actueel) zijn van bepaalde 

typeringen van de economische werkelijkheid, die in het moderne denken over de 

werking van geïndustrialiseerde volkshuishoudingen steeds aan de orde is. 

 

Inhoud 
De inhoud van de syllabus zal hier worden samengevat door zeven maal een bepaald 

traject te volgen. Langs het eerste, micro-economische, traject wordt de neoklassieke 

visie op het functioneren van de markten geconfronteerd met andere, nieuwere 

benaderingen. De prestaties van het neoklassieke, vrije mededingingsmodel worden 

onderzocht met behulp van de theoretische welvaartseconomie. 

 

Het onderzoek laat zien dat dit model de aanwending van de schaarse middelen der-

mate efficiënt organiseert dat het stelsel als maatstaf kan fungeren voor de evaluatie 

van de prestaties van andere, meer realistische stelsels. In deze laatste benaderingen 

wordt de nadruk gelegd op de invloed op het ondernemersgedrag van enerzijds de 

aanwezigheid van informatie en transactiekosten en van anderzijds de mogelijkheid 

dat eigendom en beheer van de onderneming van elkaar zijn gescheiden. Het traject 

wordt afgesloten met een confrontatie van de doelstellingen van de onderneming en de 

doelstellingen van de overheid. De doelstellingen van de onderneming zijn ontleend 

aan de eerder genoemde nieuwere modellen. Nu gepleit wordt voor “meer markt en 
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minder overheid” is zo'n onderzoek naar harmonie of conflict tussen de doelstellingen 

van de sociale partners meer dan eens relevant. 

 

De bespreking van de nationale boekhouding (traject 2) beoogt enige vertrouwdheid bij 

te brengen met het begrippenapparaat van de macro-economie. Dit traject begint bij 

het input output model van de onderneming en loopt vervolgens via het input output 

model van de gehele economie over in een bespreking van de omvang en de 

betekenis van de collectieve sector en de registratie van de relaties met het buitenland 

door middel van de betalingsbalans. Het traject eindigt met de bespreking van de 

(boekhoudkundige) relatie tussen de opmerkelijke overschotten op de lopende 

rekening van de Nederlandse betalingsbalans en het achterblijven van de particuliere 

investeringen bij de particuliere besparingen, zoals die sinds het begin van de jaren 

tachtig zijn opgetreden. 

 

De macro-economische theorie van vraag en aanbod (traject 3) schetst enerzijds een 

ideaalbeeld van de werking van de economie (de klassieke visie) en gaat anderzijds in 

op alternatieve gedachteconstructies van de macro-economische werkelijkheid. 

Volgens de klassieke theorie werken de markten perfect. Prijsaanpassingen zorgen er 

op elk moment voor dat de markten geruimd worden. De inzichten van de klassieke 

theorie zijn derhalve vooral van belang voor het leren kennen van de (evenwichtige) 

toestand die op termijn kan ontstaan, nadat de marktprocessen hun werk hebben 

gedaan en bijvoorbeeld onverwachte schokken (zoals de beide oliecrises) hebben 

verwerkt. In de Verenigde Staten lijkt z'n toestand zowel op de goederen als op de 

arbeidsmarkt inmiddels (voorjaar 1989) te zijn ontstaan, zij het dat de begroting en de 

betalingsbalans nog steeds grote tekorten vertonen. Ook in Europa lijken de 

goederenmarkten nu in evenwicht te zijn, hetgeen van de arbeidsmarkten uitdrukkelijk 

niet kan worden gezegd. De voortreffelijke "prestaties" van het klassieke model 

verklaren dus zijn positie als referentiekader bij het bestuderen van aberraties die in de 

praktijk veelvuldig voorkomen. Daarentegen stelt de keynesiaanse theorie het 

onevenwichtige verloop van vraag en aanbod op de verschillende markten voorop. 

Deze stroming verlaat de idee dat marktruiming door flexibele prijzen altijd en 

onmiddellijk plaatsvindt, hetgeen vooral op de korte termijn als realistisch kan worden 

gezien. 
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De bespreking van feitelijke economische ontwikkelingen (traject 4) vormt een be-

langrijk onderdeel van de cursus. Het spreekt vanzelf dat hierbij gebruik wordt gemaakt 

van het begrippenapparaat en de theoretische inzichten uit de vorige beschouwingen. 

Het traject begint met een beschrijving van de cyclische beweging, waarbij toe en 

afneming van de economische bedrijvigheid elkaar afwisselen (conjunctuur). Met 

behulp van cijfers voor de Nederlandse economie wordt geïllustreerd in welke perioden 

sinds de oorlog de arbeidsmarkt en de goederenmarkt al dan niet in evenwicht zijn 

geweest. De oorzaken van de opgetreden onevenwichtigheden worden besproken, 

zodat onder meer inzicht ontstaat in de achtergronden van de huidige hardnekkige 

werkloosheid en de (on)mogelijkheden om deze op korte en middellange termijn te 

bestrijden. 

 

Vervolgens wordt meer uitgebreid ingegaan op de vraagzijde van de economie (traject 

5). Om de gedachten te bepalen (en ook ter repetitie van de desbetreffende stof op 

VWO niveau) wordt eerst aandacht geschonken aan de invloed van de overheids-

begroting op het niveau en de samenstelling van de macro-economische kringloop. 

 

Het traject mondt uit bij een bespreking van de mogelijkheden en de beperkingen van 

monetaire en budgetpolitiek bij respectievelijk vaste en flexibele wisselkoersen. 

 

Traject 6 gaat in op de achtergronden van de analyses van het Centraal Planbureau, 

die de afgelopen 15 jaar van veel betekenis zijn geweest voor het denken over en het 

doen in de Nederlandse economische politiek. Behandeld worden het jaargangen-

model en de daarop gebaseerde inzichten over het verband tussen lonen en werkgele-

genheid. Op basis daarvan vindt een diepgaande bespreking plaats van de eco-

nomisch-politieke opties, die afwisselend in het brandpunt van de belangstelling staan, 

te weten loonmatiging, arbeidsduurverkorting, beperking van de collectieve lastendruk, 

terugdringing van het financieringstekort, bezuinigingen op de overheidsuitgaven en 

loonmatiging gecombineerd met belastingverlaging (het plan Schouten). 

 

De syllabus besluit met een uitgebreide behandeling van de financiële zijde van de 

economie (traject 7). Begonnen wordt met een nadere analyse van het investeringsge-

drag van de ondernemer. Geheel conform moderne ontwikkelingen binnen de be-

drijfseconomie neemt de  portefeuilletheorie van Markovitz daarbij een centrale plaats 

in. Het financiering en investeringsgedrag wordt als één geïntegreerde activiteit 
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geanalyseerd. Hierop aansluitend wordt aandacht geschonken aan de toenemende 

integratie van de financiële markten in de wereld en het ontstaan van nieuwe financiële 

produkten (financiële innovaties), die mede het gevolg zijn van het grillige verloop van 

wisselkoersen en rentestanden sinds het begin van de jaren zeventig. Deze nieuwe 

ontwikkelingen hebben vergaande consequenties zowel voor het financieringsgedrag 

van de ondernemingen als voor de (on)mogelijkheden van de centrale banken om 

wisselkoersen en rentestanden in de gewenste banen te leiden. 

 

Hierdoor is een zeer nauwe verwevenheid gaan ontstaan tussen de vakgebieden on-

dernemingsfinanciering (vermogensallocatie en vermogensverkrijging) en de monetaire 

macro-economie (monetaire politiek en de theorie van de efficiënte markten). Vandaar 

dat dit vakgebied in de Angelsaksische literatuur wel wordt aangeduid met “Financial 

Economics”. Het traject wordt afgesloten met een overzicht van de monetaire 

ontwikkeling in Nederland in de periode vanaf 1970. 

 

Tot slot 

De syllabus van het NIVRA geeft binnen een kort bestek een tamelijk volledig overzicht 

van de moderne ontwikkelingen op het gebied van de algemene economie. Daarmee is 

recht gedaan aan de doelstellingen zoals die binnen het NIVRA ten aanzien van het 

vak zijn ontwikkeld en waarvan kan worden gezegd dat die in het algemeen synchroon 

lopen met (en hier en daar zelfs vooruitlopen op) de eisen die binnen de universitaire 

bedrijfseconomische opleidingen aan het vak algemene economie worden gesteld. Het 

NIVRA heeft altijd een goede zaak gediend door in deze het voortouw te willen nemen. 

Dit betekent echter niet dat de huidige syllabus als een eindpunt in de 

onderwijsontwikkeling met betrekking tot het vakgebied moet worden beschouwd. De 

ontwikkeling van het vak “Financial Economics” bijvoorbeeld noopt tot een nadere 

afstemming tussen de bedrijfseconomische vakken en het vak algemene economie. 

Daarnaast zou meer recht kunnen worden gedaan aan de overkoepelende betekenis 

van de algemene economie door de cursus verderop in de opleiding te plaatsen. De 

studenten zijn dan al wat ouder, zodat het verband tussen de dagelijkse werk-

zaamheden en de betekenis van de algemene economie voor de accountant meer tot 

leven kan komen. 


