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Tussentijdse update figuren 

Als overbrugging tussen twee versies van het handboek, werden een aantal 
belangrijke figuren geüpdatet in de zomer van 2021. Hieronder kan je een 
overzicht terugvinden van deze figuren, samen met een woordje uitleg over de 
gebruikte data. Al het online materiaal bij het handboek ‘Inleiding tot de economie’ 
kan steeds teruggevonden worden op de site van de Universitaire Pers Leuven. 

1 Overzicht figuren 
Powerpoint 1: deel micro-economie, hoofdstuk 1-17 

Slide Figuur Naam 
2 F1.3 langetermijngroei van het bbp per capita 

3 F1.6 aandeel van de werkgelegenheid in landbouw, industrie en 
diensten 

4 F1.7 wekelijkse arbeidsduur en arbeidsproductiviteit 

5 F10.6 marktaandeel van de vier grootste Amerikaanse bedrijven per 
sector 

6 F13.7 prijsverloop van CO2-emissierechten in de EU 
7 F14.3 het loonaandeel in het nationaal inkomen 

8 T14.2 decielverdeling van het maandelijks beschikbaar gezinsinkomen 
in België 

9 T14.3 aantal mensen in extreme armoede 

10 T14.5 percentage van de bevolking dat arm is op basis van de 60%-
norm van het mediaanequivalent inkomen 

11 T15.2 de uitgaven in de verschillende takken van de sociale zekerheid 
12 T16.1 enkele kerncijfers over de Belgische arbeidsmarkt 
13 F16.1 geharmoniseerde werkloosheidsgraden 

14 F17.6 evolutie van de interestvoet op overheidsobligaties van enkele 
Europese landen 

15 F17.7 weekkoers Stoxx600 en S&P500 
 

Powerpoint 2: deel macro-economie, hoofdstuk 18-29 

Slide Figuur Naam 
2 F19.1 de bruto toegevoegde waarde in België 
3 F19.3 evolutie van het belang van de bestedingscategorieën in België 

4 F19.4 openheid van de economie: evolutie en internationale 
vergelijking 

5 F19.5 bestedingsbenadering 
6 T19.2 Belgisch bbp volgens de drie benaderingen 
7 T19.5 van het Belgisch bbp naar het Belgisch nnbi 

8 F19.6 het saldo van de lopende rekening voor de drie landen als % 
van het bbp 

9 F19.7 het netto nationale sparen als % van het nnbi 

10 F19.8 het Belgisch nationale sparen financiert de netto-investeringen 
en de beleggingen in het buitenland 

https://lup.be/pages/meer-info-bij-economie-een-inleiding-editie-2017
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11 F19.9 het effect van de financiële crisis en de recessie in België, 
Griekenland, Spanje en het VK 

12 T20.2 het bbp van België in lopende en in constante prijzen en de bbp-
deflator 

13 T20.3 niveau, toename en groei van het reëel wereld-bbp en het reëel 
Belgisch bbp 

14 F20.1a het bbp per capita in België 
15 F20.1b het bbp per capita in België  
16 T20.4 groei van het bbp per capita 
17 F20.2 reële groei in België en de wereld 
18 F20.3 de outputkloof als afwijking van het trendbbp in België 
19 F20.4 nominale groei, reële groei en inflatie in België 
20 F20.5 inflatie in België, Japan en China 
21 T21.1 de evolutie van de geldhoeveelheid in de eurozone 
22 F21.1 procentuele groei van de geldhoeveelheid (M3) in de eurzone 
23 F21.2 de inflatie en rentevoet in de eurozone 
24 F21.3 balanstotaal van Fed, BoE en ECB 
25 F22.2 koers van de euro (prijs in dollars) sinds 1999 
26 F23.2 het bbp per capita  
27 T23.1 historische groei van het wereldwijde inkomen per capita 
28 F24.3 de Belgische consumptie en het beschikbaar inkomen 
29 F24.4 evolutie van de Belgische bruto-investeringen 

30 F25.10 reële groei in de eurozone en bijdrage van de verschillende 
componenten van de aggregatieve vraag 

31 F26.1 economische activiteit en werkloosheid 
32 F27.5 de Philips-curve voor de eurozone 
33 F27.6 prijzen voor ruwe aardolie 
34 F27.10 het prijspeil door de eeuwen heen 

35 F28.1 evolutie van de verhouding tussen wereldoutput en 
wereldexport van goederen en diensten 

36 T28.1 internationale goederenstromen 
37 T28.2 handelsstromen van individuele landen 

 

2 Data 
De figuren die geüpdatet werden, maakten voornamelijk gebruik van twee 
databronnen: 

1. AMECO: Annual Macro-Economic Database van de Europese Commissie. 
Cijfers tot 2019, aangevuld met prognoses voor de periode 2020-2022. 

2. Stat.nbb.be 

Daarnaast werden ook enkele andere figuren geüpdatet, waar wij van mening waren 
dat meer recente data zeker niet kon ontbreken tijdens het lesgeven. 

In de opmerkingen bij de slides staat telkens aangegeven wat er veranderde in 
vergelijking met de oorspronkelijke slides van 2017. 
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