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Inleiding van het vak 

Het handboek heet: “wegwijs in de economie”. Het zal binnen een twee weken 

beschikbaar zijn en kost 50 euro. Er komt een selectie uit het handboek. Tijdens 

de lessen zullen we te horen krijgen welke hoofdstukken te kennen zijn. Het 

examen bestaat uit 20% theorievragen. De overige vragen zullen op inzicht en 

intuïtie gebaseerd zijn. Dit zal dus het grootste deel van het examen zijn.  

De lessen zijn een aanrader. Het handboek moet je bekijken, maar je zou in feite 

met enkel de lessen erdoor kunnen geraken. Het zal echter nipt zijn.  

Definities moeten we niet vanbuiten kennen. Het doel van dit vak is om economie 

te begrijpen. De nadruk zal hierop liggen.  

Het examen zelf zal uit 25 meerkeuzevragen bestaan (kanshebbers: 

protectionisme, “overheden” en geld drukken, …). 

Hoofdstuk 1: Wat economie is 

Het woord economie verwijst naar het beheren van een huishouden: gezinnen, 

bedrijven, overheden. Dit is cruciaal. Ze gaan kijken hoe deze huishoudens 

omgaan met middelen. Hier komen veel verschillende soorten vragen bij kijken. 

Economie zal veel verder gaan dan deze vragen alleen. Alles dat gaat over het 

beheren van iets, zal economie zijn.  

1. Tien basisprincipes van de economie 

Wanneer je economie bestudeert dan zal je bestuderen hoe mensen het 

beste omgaan met schaarse middelen. Dit wil zeggen dat ze gaan kijken 

naar hoe mensen hun doelen gaan bereiken als ze een beperkt aantal 

middelen hebben. Als er schaarste optreedt, hoe zullen mensen hun 

doelstellingen gaan invullen? We kunnen als voorbeeld tijd nemen. 

Studenten hebben verschillende doelstellingen: slagen voor het 

academiejaar, sporten, sociaal leven opbouwen, etc. De tijd is schaars, 

maar hoe gaan we deze indelen om toch zoveel mogelijk van onze 

doelstellingen te kunnen realiseren? Dit is wat de economie zal gaan 

onderzoeken.  

 

De basisstelling van de economie gaat als volgt: het is de wetenschap die 

nagaat hoe huishoudens met schaarste omgaan.  

 

De economie kijkt naar hoe mensen keuzes maken. “Choosing is losing”. 

Wat is de keuze waard? Wat is de kost die je moet opgeven? Alles heeft een 

economische kost. Hier bedoelen we geen geld mee, maar de 

opportuniteitskost. Dit is de waarde van het beste alternatief. Alles heeft 

een kost! Bijvoorbeeld: wanneer we naar de les gaan, zullen we drie uur 

slaap missen. Dit kunnen we beschouwen als het beste alternatief. We gaan 

dus kijken naar wat we nog hadden kunnen doen met de middelen die we 

besteed hebben.  
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In dit kader is het belangrijk om te stellen dat de rationele mens marginaal 

denkt. We houden rekening met marginale veranderingen. Wanneer 

bijvoorbeeld de cola in de automaat duurder wordt, dan zullen we gaan 

beslissen of het nog steeds zijn geld waard is. We zullen hier continu op 

inspelen. Mensen zullen reageren op prikkels of incentives. De professor zal 

ons moeten prikkelen om naar de les te komen. Wij hebben allemaal een 

alternatief voor ogen. Het is de professor zijn taak om te zorgen dat we de 

les toch kiezen boven het alternatief dat we hebben. Wij zullen het 

bijvoorbeeld overwegen om naar de les te komen, doordat de professor ons 

heeft geprikkeld door te zeggen dat er een reële kans is dat we erdoor zullen 

zijn als we komen. Elk huishouden en iedere mens zal reageren op prikkels.  

 

Mensen interageren met elkaar en ook dit is belangrijk om naar de te kijken. 

Wij gaan ervan uit dat handel voeren tot wederzijdse voordelen kan leiden. 

Wanneer we gaan kijken naar Amerika en Trump dan zien we dat hij 

voorstander is van het protectionisme. In zijn ogen heeft handel geen 

voordel. Als je niet handelt, zal je niets goedkoop importeren. Alles moet 

door de Amerikanen zelf worden geproduceerd. Op korte termijn is dit een 

goede oplossing, maar “The Great Depression” heeft ons getoond welke 

gevolgen er zijn. Wanneer een land protectionistisch wordt, zullen de landen 

waarmee er werd gehandeld dit opmerken. Zij zullen de maatregel 

overnemen en binnen het jaar faalt het hele handelssysteem. Elke 

economist zal tegen deze regel ingaan.  

Er zijn een aantal argumenten die voor dit idee zijn, maar dit zijn er maar 

een vier à vijftal. Het is een goede maatregel om jonge industrieën te 

beschermen. We zullen dit later nog bespreken.  

 

Economische beslissingen zullen marktgericht gestuurd worden. We gaan 

kijken naar de vraag en het aanbod. Alles zal rond dit principe draaien. Dit 

zal de basis vormen van elk analysekader. In sommige gevallen zal de 

overheid moeten ingrijpen om de marktuitkomsten te verbeteren. We zien 

soms een marktfaling. Bij marktfaling zal het principe van de markt falen. 

We zien dit bij het studiegeld. De overheid komt hierin tussen om een 

eerlijke prijs te kunnen voorzien voor iedereen. Als de overheid niet zou 

tussenkomen, zou studeren te veel geld kosten. We zien hetzelfde optreden 

bij medicatie. Veel middelen en therapieën kosten te veel geld voor de 

gemiddelde mens. De overheid komt tussen, zodat dit betaalbaar is.  

 

We gaan aandacht besteden aan krachten en trends. De levensstandaard 

van een land, zal afhangen van de productie van dat land. Dit geldt zo goed 

als overal. Economie zullen we berekenen via het BBP (Eng: GBP): bruto 

binnenlands product. Dit berekend eenvoudigweg de hoeveelheid dat er op 

jaarbasis in één land wordt geproduceerd. Dit is de sterkte van uw 

economie. Hoe groter dit cijfer, hoe sterker de economie. We gaan het 

gemiddelde gaan berekenen. Er is ondertussen een nieuwe strekking aan 

het opkomen: “Beyond GBP”. Deze stelt dat de productie interessant is, 

maar het botst op zijn limieten. Mensen moeten ook gelukkig zijn. We 
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moeten ook gaan kijken naar hoe de productie de waarden en normen van 

ieder mens zo goed mogelijk kan invullen.  

 

Een van de belangrijkste regels en principes binnen de economie is dat de 

prijzen zullen stijgen als de overheid teveel geld drukt. Prijsstijgingen zijn 

inflaties. Jaarlijks wordt er een productenmand genomen met wat iedereen 

nodig heeft. Wanneer we het ene jaar 100 euro hebben betaald voor deze 

maand en het jaar erop 102 euro betalen, zullen we een inflatie hebben van 

2%. We hebben 2 euro meer betaald voor al onze producten samen. 

Wanneer de economie groeit, zal er een inflatie optreden.  

 

A. Principe 1: Mensen en keuzes. 

We hebben het hier al over gehad. Huishoudens moeten keuzes 

maken: “There is no such thing as a free lunch”. Alles heeft een 

opportuniteitskost.  

 

Kiezen is verliezen. Er is altijd een beste alternatief die we zullen 

uitdrukken in onze kost. Je kan altijd een alternatief vinden. Ook 

wanneer we geld besteden moeten we gaan beslissen wat we hiermee 

zullen doen.  

 

De overheid moet ook keuzes maken. Zij gaan beslissen dat wat er 

op de markt gebeurd wel rechtvaardig is of niet. Zij moeten afwegen 

of ze voor efficiëntie of voor gelijkheid/rechtvaardigheid kiezen. Dit is 

een continu debat. Waar moeten ze wel tussenkomen en waar niet? 

Het nemen van beslissingen vereist dat mensen objectieven tegen 

elkaar afwegen. 

 

Economische markten zullen efficiënt zijn, maar niet altijd 

rechtvaardig.  

 

B. Principe 2: De kost van iets is wat je moet opgeven om het te krijgen. 

Dit hebben we ook al reeds besproken. Dit gaat over de 

opportuniteitskost. Alles heeft een opportuniteitskost! 

 

C. Principe 3: Rationele mensen denken marginaal 

Rationele mensen denken marginaal. De marginale beslissing is de 

mate waarin een gedrag verandert na een marginale (kleine) 

verandering. Dit kan gaan over een zeer kleine verandering. Mensen 

beslissen door marginale kosten en opbrengsten te vergelijken.  

 

D. Principe 4: Mensen reageren op prikkels 

Mensen reageren op prikkels of incentives. Als je geprikkeld wordt, 

zal je een bepaalde handeling stellen. Deze zullen niet dezelfde zijn 

als volgende week. Initieel reageer je altijd op een prikkel. 
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E. Principe 5: Handel kan tot wederzijdse voordelen leiden. 

We denken hier weer terug aan het protectionisme. Mensen hebben 

er baat bij om met elkaar te handelen. Concurrentie leidt tot grotere 

voordelen en vrije handel. We denken hier aan de NMBS en zijn 

efficiëntie.  

 

Concurrentie zal zorgen voor een betere economische situatie. Handel 

laat mensen toe zich te specialiseren in wat ze het best kunnen: als 

een land zich specialiseert, kunnen ze het best enkel dit product 

produceren en andere producten laten importeren. Dit zal efficiënter 

zijn dan wanneer alle landen verschillende producten produceert. Dit 

is de theorie van het comparatieve voordeel.  

 

F. Principe 6: Markten zijn een goede manier om economische activiteit 

te organiseren.  

In een markteconomie worden middelen toegewezen via 

gedecentraliseerde beslissingen van vele bedrijven en huishoudens. 

Huishoudens beslissen voor welke prijs ze goederen gaan aankopen. 

Dit ligt aan de basis van de economische wetenschap. We zien hier 

de onzichtbare hand van Adam Smith. Hij was een filosoof en was de 

eerste persoon die een economisch basiswerk had gecreëerd. Deze 

gaat over de marktwerking. De markt is een onzichtbare hand die 

boven iedereen zijn hoofd wordt gehouden. We gaan rekening houden 

met de prijzen en maatschappelijke kosten Er is hier veel werk aan. 

Dit is hetgeen waar de overheid op moet inwerken.  

 

G. Principe 7: Overheden kunnen soms de marktuitkomst verbeteren. 

Overheden kunnen soms de marktuitkomsten verbeteren. Dit doen 

ze bij marktfaling. Ze zorgen dat de prijs eerlijker wordt. De efficiëntie 

wordt niet bevorderd hierdoor. De taak van de overheid is om de 

rechtvaardigheid te bevorderen.  

 

Marktfaling kan optreden door externaliteiten. Er bestaan positieve 

en negatieve externaliteiten. De positieve externaliteiten mogen 

blijven bestaan: door de markt wordt er voor de maatschappij iets 

positiefs gecreëerd dat niet met de markt zelf te maken heeft. De 

negatieve externaliteiten zorgen net voor een negatief effect voor 

mensen die er niets mee te maken hebben, zoals milieuproblemen. 

De overheid moet dan optreden om het rechtvaardig te maken. We 

spreken hier over Tragedy of the Commens.  

 

We zien ook een marktfaling wanneer er marktmacht is. Dit wil 

zeggen dat één persoon of bedrijf de prijzen ongeoorloofd sterk 

kunnen beïnvloeden. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat het 

over een essentieel deel van de samenleving gaat, bijvoorbeeld wel 

voor een therapie tegen kanker, maar niet voor een Apple GSM.  
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H. Principe 8: De levensstandaard hangt af van de productie van het 

land. 

BBP is een belangrijke factor, maar er is meer. Dit meet enkel de 

welvaart van een land en niet de welzijn. Het is wel zo dat een 

welvarend land meer kans heeft om welzijn te hebben. Marktwaardes 

worden vergeleken over landen.  

 

De grafiek is belangrijk. We zien de BBP van Europa en de VS. Hij 

gaat van 1820-2000. Europa start iets hoger dan de VS. Vervolgens 

zien we dat de VS een inhaalbeweging maakt. Europa zal daarna weer 

richting de VS gaan. De kloof verkleind steeds meer en meer. Er zal 

een reële kans zijn dat we gelijk staan.  

 

Deze grafiek geeft altijd de inwoner per capita weer.  

 

 

 
 

We kunnen deze grafiek verder gaan opsplitsen per uur. We zien dat 

niet iedereen evenveel werkt. Als we op deze manier vergelijken dan 

zien we dat we minder werken om toch evenveel gedaan te krijgen. 

We zullen dichter bij de Amerikanen zitten op deze manier.  
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I. Principe 9: Prijzen stijgen wanneer de overheid te veel geld drukt. 

Prijzen stijgen als de overheid geld drukt. Echter is het in Europa zo 

dat de aparte landen geen geld kunnen drukken. Er is één instelling 

die dit kan en dat is de ECB of de Europese Centrale Bank.  

 

Economische groei creëert inflatie. Dit zal zo goed als altijd samen 

gaan. Eveneens is het bijdrukken van geld een belangrijke bron van 

inflatie. Je hebt meer geld, dus je geld zal minder waard zijn. Doordat 

je geld minder waard is, zal je product meer kosten, want je prijs 

blijft hetzelfde.  

 

J. Principe 10: Gewoonlijk is er een korte termijn afruil tussen inflatie 

en werkeloosheid. 

 

 
 

Dit is de Philips Curve. Als de inflatie daalt, zal de werkloosheid 

stijgen. Hoe hoger de economische groei, hoe hoger de inflatie. Als 

je veel economische groei hebt, zal je werkloosheid lager liggen. 

Wanneer de economie slecht gaat, zal er weinig economische groei 

zijn, meer werkloosheid, etc. Alles begint bij de economische groei.  

 

De ECB zal erop toezien dat er ieder jaar een inflatie is van 2%. 

Wanneer het hoger is dan 2% zien we dat de economie eveneens 

achteruit gaat. We moeten ten alle tijden vermijden dat er een 

hyperinflatie is: alles zal duurder worden, terwijl het geld minder 

waard is.  

 

We zien dat er altijd een NAIRU: Natural Rate of Unemployment is. 

In West-Vlaanderen heerst er een frictie werkloosheid van 2 à 3%. 

Het grote probleem is dat ze geen mensen vinden om de jobs uit te 

voeren. Dit betekent dat de economie goed draait, maar dat niet alle 

jobs ingevuld geraken. Hier kunnen verschillende oplossingen voor 

gegeven worden: ze kunnen de West-Vlamingen die zijn uitgeweken 

terughalen, ze kunnen (Franse) migranten binnenhalen, etc.  

We zitten nu met een grote vluchtelingenproblematiek. We kunnen 

deze opleiden en inzetten op de arbeidsmarkt.  
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Hoofdstuk 2: Denken als een econoom 

Elke wetenschap heeft zijn eigen jargon. Voor de economie zijn vooral de termen 

vraag en aanbod en de opportuniteitskost het belangrijkst. We hebben al 

gesproken van externaliteiten. We spreken hier ook van de deadweight loss. We 

gaan de termen goed moeten beheersen.  

Economie zal ons trainen om te denken in termen van alternatieven. De kost van 

individuele en maatschappelijke keuzes evalueren. ¾ zal over dit deel gaan. We 

gaan onderzoeken hoe gebeurtenissen en zaken met elkaar verband houden. We 

gaan kijken naar de oorzakelijkheid.  

1. De wetenschappelijke methode 

De economische manier van denken vereist een objectief en analytisch 

denken. Ze maakt gebruik van de wetenschappelijke methode. Het is geen 

exacte wetenschap, maar een sociale wetenschap.  

 

Modellen zullen steeds centraal staan, maar er zal context bijkomen. We 

gaan de complexe reële wereld analyseren. Een economisch model bevat de 

te verklaren variabelen (links) en de verklarende variabelen (rechts). Er 

wordt een model opgesteld waarin men probeert iets te verklaren. Echter 

maakt elke persoon zijn eigen model. We kunnen de realiteit nooit volledig 

meten. We proberen dit zo objectief mogelijk te doen.  

 

We zien dat er verschillende theorieën en modellen worden opgesteld. Zo 

zien we twee verschillende meningen rond economische depressie. Keynes 

stelt dat we moeten investeren om uit een economische depressie te 

geraken. Dit kan de overheid het best doen door te investeren in openbare 

werken. Wanneer we hierin investeren, zorgen we voor de infrastructuur en 

werkgelegenheid. Hiertegenover vinden we Hayek die stelt dat we net 

moeten besparen. De overheidsschuld moet naar beneden. Het Europese 

idee van besparen was gebaseerd op één artikel die deze theorie 

ondersteunde. Achteraf bleek dat de thesisstudent die dit onderzocht had 

een rekenfout had gemaakt. Hierdoor viel de theorie in duigen. Je moet 

altijd kritisch kijken. Hedendaags zien we dat we meer richting de investeer 

kant gaan. Er zal dus kritisch verstand nodig zijn en inzichten uit andere 

velden.  

 

Er zullen theorieën ontwikkeld worden en deze moeten getest worden.  

 

Een econoom zal, net zoals in de wiskunde, proberen de realiteit te 

benaderen. Ze maken assumpties om de wereld begrijpelijker te maken. Er 

zijn weinig mensen met dezelfde normen en waarden. Dit zal een grote 

impact hebben. Een objectieve wetenschapper is onbestaande. De kunst is 

het maken van de juiste assumpties. We moeten uitgaan van de homo 

economicus. De mens is rationeel. Als je dit niet gelooft is het onmogelijk 

om gedrag te voorspellen. We gaan modellen gebruiken om de realiteit te 

vereenvoudigen. Dit zal de taak zijn van een econoom.  
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1.1. De economische kringloop 

Dit is een model die de relatie tussen alle huishoudens illustreert. Dit 

zijn de bedrijven, gezinnen en de overheid.  

 

 
 

1.2. De productiefactor: arbeid 

We zien de structuur van de Belgische bevolking in 1881. Normaal is 

een bevolkingspiramide een piramide. We zien dat er hedendaags een 

vergrijzing is. De Belgische pensioenen werken als volgt: we werken 

en betalen belastingen waarmee de oudere generatie hun pensioenen 

worden betaald. Er is een inkomensoverdracht. Dit systeem werkte 

goed totdat we geen piramidevorm meer hadden. De babyboom van 

de jaren ’60 heeft gezorgd voor veel kinderen, terwijl de generatie 

erna weer een normaal aantal kinderen kreeg. Doordat er minder 

jongeren zijn om de ouderen hun pensioenen te betalen is dit 

onmogelijk geworden. Dit is een groot probleem dat moeilijk op te 

lossen valt.  

 

        
In Nederland hebben ze dit probleem niet, doordat ze een andere 

werking hebben. Ieder persoon betaalt voor zijn eigen pensioen. Je 

zorgt voor je eigen spaarpot.  
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In België lossen we dit probleem op door iedereen langer te laten 

werken. Dit is ook logisch aangezien we allemaal langer leven.  

Een tweede deel van het antwoord is pensioensparen. Dit is een vorm 

van zelfbescherming. De overheid maakt dit aantrekkelijk. 

 

1.3. Productiemogelijkhedencurve 

 
 

We hebben twee verschillende goederen. Bij elk punt gebruiken we 

de beschikbare middelen optimaal. We kunnen ze ook niet optimaal 

benutten. Vanaf we uit de curve gaan, zien we punten die we niet 

meer kunnen realiseren (bv. Punt D).  

 

Deze grafiek illustreert de efficiëntie, opportuniteitskost, …  

 

2. Micro- en macro-economie 

Micro-economie bestudeert het huishouden op zich. Dit gaat over individueel 

gedrag. Bij macro-economie gaan we kijken naar de volledige maatschappij. 

We gaan veel macro-economie zien. Dit zijn maatschappelijke analyses, ed.  
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Hoofdstuk 3: Marktkrachten van vraag en aanbod 

Actualiteit: wat zouden we zijn zonder het ingevlogen werkvolk? We spreken 

hier over de vergrijzings-politiek. Er wordt de analyse gemaakt dat er in 

België momenteel enorm veel aandacht wordt besteed aan het 

pensioenenproblematiek. Hoe gaan we de pensioenen blijven betalen? 

Vanuit de regering wordt er veel ingezet op de teller van de politiek. Bij de 

noemer wordt er weinig aangepakt. We kunnen nuttige strategieën 

uitwerken, zoals de migranten en vluchtelingen tewerk stellen in de 

frictiewerkloosheid. Bedrijven vinden niet voldoende volk. Er worden veel 

profielen niet ingevuld, waardoor veel projecten worden misgelopen die 

bevorderend zijn voor de economische groei.  

Een tweede: als we tegenwoordig de regeringsverklaring horen voor de 

economische groei dan zijn ze hard gefocust op het feit dat ze zelf heel veel 

jobs hebben gecreëerd, waardoor er een economische groei is. Er is echter 

een belangrijke nuance. Als we op de grafiek kijken naar de groei van het 

BBP begin 2017, zien we dat er in België economische groei wordt 

gecreëerd, maar dat de andere landen veel sterker groeien. We kunnen 

hieruit concluderen dat er groei is en er jobs worden gecreëerd, maar dat er 

weinig impact is vanuit de overheid. Wij gaan gewoon mee met de flow van 

andere Europese landen. De regering moet niet volledig met dit goede 

nieuws gaan lopen.  

We gaan verder met de les: vraag en aanbod zijn twee zeer belangrijke termen. 

Dit zijn de krachten van de markteconomie. Alles wat er gebeurd kan verklaard 

worden door vraag en aanbod.  

De moderne micro-economie gaat dit samen met het marktevenwicht bestuderen. 

Wat voor ons interessant is, is dat je met vraag en aanbod al enorm veel kunt 

bestuderen van de economische actualiteit.  

1. Marten en concurrentie 

De markt is een groep kopers en verkopers van een bepaald goed of dienst. 

Het is een fysiek, mentaal gebeuren. Door een bepaald mechanisme komen 

ze in contact met elkaar en zal er een prijs tot stand komen. De interactie 

tussen vraag en aanbod zal impliciet gebeuren. Door te beslissen welke 

producten je al dan niet zult aankopen, zal je al in interactie treden. De 

verkopers zullen hun prijs afstemmen op wat de koper bereid is te betalen. 

De kopers bepalen de vraag, de verkopers bepalen het aanbod.  

 

2. Verschillende markten 

Er zijn verschillende soorten markten.  

• Concurrentie 

De situatie die we net besproken hebben is onze eerste markt: de 

concurrentie. In deze markt zijn er veel verkopers en veel kopers. 

Bijgevolg heeft geen enkele koper of verkoper alleen een impact op 

de prijs. We spreken hier over homogene producten. Dit is een 

product waar er maar één van is. Er zijn geen variaties op, bv. een 

ei. Door de hoeveelheid van aanbieders is er veel concurrentie en 
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heeft geen enkele aanbieder alleen impact op de markt. Ze zijn 

prijsnemers: de prijs moet aangenomen worden.  

 

• Monopolie 

Lijnrecht tegenover concurrentie vinden we de monopolie. Er is één 

verkoper en veel kopers. Dit gaat over homogene producten, want er 

is maar één verkoper. Logischerwijs als er maar één verkoper is en 

veel kopers dan zal de verkoper de prijszetter zijn. Een voorbeeld van 

een monopolie is de NMBS.  

 

• Oligopolie 

Dit lijkt op een monopolie. Er zijn weinig verkopers. We vinden een 

aantal grote spelers op de markt. Zij delen de markt op. Een 

voorbeeld is de digitale televisie. Je merkt dat het onderscheid vaag 

is. Je kan perfect argumenteren dat een oligopolie dicht bij de 

volgende markt ligt. Oligopolisten zijn de prijszetters in beperkte 

maten. Ze hebben impact op de prijs, maar dit zal minder zijn dan bij 

een monopolist. Ze hebben concurrenten. Hoe meer concurrentie, 

hoe minder impact ze zullen hebben op de prijs. Ze kunnen dit wel 

grotendeels bepalen. Ze kunnen ook prijsafspraken maken, zoals bij 

OPEK die de olie prijzen samen hebben vastgelegd. Dit noemen we 

een kartel. Dit gebeurd vaak impliciet, want het is eigenlijk verboden.  

 

• Monopolistische concurrentie 

Dit staat dicht bij vrije concurrentie. Dit zijn kleine monopolisten die 

in concurrentie treden met elkaar. Er zijn veel verkopers, maar het 

grote verschil hier is dat het over heterogene producten gaat. Er zijn 

kwaliteitsverschillen tussen de producten. Elke verkoper kan de prijs 

van zijn eigen product in beperkte maten bepalen. Het belangrijkste 

aan deze markt is dat alle goederen vervangbaar zijn. Ze kunnen 

beide dezelfde behoeften bevredigen, zoals bier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jessica Van de Moortel 
Academiejaar 2017-2018 

12 | P a g i n a  
 

3. De vraag 

Op welke markten zullen we geconfronteerd worden met de vraag? Op de 

vier markten zal dit hetzelfde zijn. Dit zal over de behoefte en de prijs gaan. 

Hier moet altijd rekening mee gehouden worden. De wet van de vraag 

bepaalt dat ceteris paribus (algemeen genomen) de gevraagde hoeveelheid 

van een goed daalt indien de prijs van dit goed stijgt. De vraagcurve toont 

de relatie.  

 

We gaan een vraagschema opstellen. Dit toont de relatie tussen de vraag 

en de prijs. Wanneer is de vraag voor ijsjes het hoogst? Naargelang de 

behoefte (warm weer) en de prijs. Je kan de prijs zodanig hoog leggen dat 

niemand een ijsje wilt kopen.  

 

 
 

We kunnen dit uitzetten op de vraagcurve. Horizontaal staat de gevraagde 

hoeveelheid. In theorie zullen we hier vaak een rechte vinden. Het toont de 

relatie tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid.  

 

 

 
 

De elasticiteit van de vraag is de mate waarin je hoeveelheid veranderd 

afhankelijk van de prijsverandering. We zien hier een relatief elastische 

vraagcurve. Wanneer de prijs veranderd, is er een grote 

hoeveelheidsverandering. We spreken van een inelastische vraag wanneer 
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de hoeveelheid niet veranderd als de prijs veranderd. Medicatie zal eerder 

een inelastische vraag hebben. Cruciaal voor de mate van elasticiteit zal zijn 

of er vervangende/substituut goederen zijn of niet.  

 

4. Marktvraag versus individuele vraag 

Dit is de som van alle individuele vragen van de markt of de totale 

marktvraag. We kunnen dit ook grafisch opsommen. De vraagrechte kan op 

twee manieren worden veranderd.  

 

Er kan een beweging zijn langs de vraagcurve die ontstaat wanneer er een 

beweging is door de prijsverandering. We kunnen op deze manier de 

prijselasticiteit van de vraag berekenen. Deze zal altijd negatief zijn, omdat 

hij dalend is. Enkel per uitzondering zal deze positief zijn.  

 

 

 
 

De tweede mogelijkheid is een verschuiving van de vraagcurve. Ze kan naar 

links of rechts verschuiven. Dit is afhankelijk van: 

• Het consumenteninkomen  

Wanneer we allemaal meer verdienen, dan zal de vraag naar 

bepaalde goederen stijgen, zoals auto’s. Bij een stijging zal de vraag 

naar rechts gaan.  

 

• Prijzen van verwante goederen (bv. fietszadel en een fiets) 

Als het verwante goed stijgt zal dit een impact hebben op de vraag. 

We spreken hier over complementaire goederen. Ze moeten samen 

aangekocht worden om de behoefte te bevredigen.  

 

We kunnen ook spreken over substitueerbare goederen. Je koopt ze 

niet samen. Je zal oftewel het ene product kiezen, oftewel het andere 

bv. Pepsi Cola en Coca Cola. Als de prijs van het ene goed stijgt, zal 

dit een impact hebben op de vraag van de andere.  
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• Smaken en voorkeuren 

Persoonlijke smaken en voorkeuren zullen een impact hebben. 

Tegenwoordig willen mensen meer en meer op groene energie leven.  

 

• Verwachtingen 

Als je verwacht dat bv. de olieprijzen zullen stijgen dan zal dit een 

impact hebben.  

 

• Aantal kopers 

 

• Verandering gevraagde prijs 

 

 

 
 

Een belangrijk onderscheid dat we moeten maken is dat tussen normale en 

inferieure goederen. Normale goederen zijn die goederen die als het 

inkomen stijgt, de vraag naar deze goederen ook zal stijgen. Er bestaan ook 

inferieure goederen waarnaar de vraag zal dalen als het inkomen stijgt.  
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5. Het aanbod 

Naast de vraag is er ook het aanbod. Het mechanisme hier is hetzelfde. De 

wet van het aanbod bepaalt dat, over het algemeen genomen, de 

aangeboden hoeveelheid van een goed stijgt, naarmate de prijs stijgt. Hoe 

hoger de prijs is die je krijgt, hoe meer je zal aanbieden. We kunnen het 

aanbodschema opstellen oor de relatie tussen de prijs de aangeboden 

hoeveelheid.  

 

 
 

Deze grafiek zal bijna altijd een stijgende rechte zijn. Als de prijs stijgt, 

stijgt de aangeboden hoeveelheid. Er is een verschuiving langs uw 

aanbodrechte. Bij een prijsstijging zal dit op de rechte zijn.  

 

 
 

Net zoals bij de vraag, kunnen we ook hier de prijselasticiteit berekenen. 

Dit is de mate waarin de aangeboden hoeveelheid stijgt bij een 

prijsverandering.  

 

Een perfect inelastisch aanbod wilt zeggen dat gelijk welke prijs er is, we 

hetzelfde gaan aanbieden, zoals voedsel. Dit soort markt zal bijna nooit 

bestaan.  
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Een perfect elastisch voorbeeld zal ook niet bestaan. Een sterk elastisch 

aanbod zijn bv. aandelen of goederen waarop gestockeerd kan worden. Iets 

dat je kosteloos kan bijhouden. 

 

6. Marktaanbod versus individueel aanbod 

De individuele vraagcurves kunnen ook worden gesommeerd tot uw 

marktaanbod. Het mechanisme blijft dezelfde. Het enige verschil dat we 

hebben is dat we hier een stijgende helling hebben en geen dalende.  

 

Een verschuiving van de aanbodcurve kan door verschillende factoren 

worden beïnvloed.  

• Inputprijzen 

De prijzen van de grondstoffen die nodig zijn om producten te kunnen 

vervaardigen.  

 

• Technologie 

Dit is eraan verwant. We worden productiever, het wordt goedkoper 

om dezelfde producten te vervaardigen. De aanbodcurve zal naar 

rechts verschuiven. Voor dezelfde prijs kan je meer aanbieden. Dit is 

productiviteitswinst.  

 

• Verwachtingen 

Als je denkt dat je volgende meer zult krijgen, zal je je aanbod hierop 

aanpassen 

 

• Het aantal verkopers 
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Een beweging langs de aanbodcurve zal er komen door een 

prijsverandering. Dit is een verschuiving op de curve.  

 

 
 

 

7. Vraag en aanbod samen 

Op de markt komen we tot een evenwicht. Dit is de evenwicht van de markt, 

de relatie tussen vraag en aanbod. Dit noemen we de evenwichtsprijs en 

evenwichtshoeveelheid.  

 

De evenwichtsprijs is de prijs die de aangeboden en gevraagde hoeveelheid 

in evenwicht brengt. Het is een snijpunt.  

 

De evenwichtshoeveelheid is de hoeveelheid die bij de prijs wordt verkocht. 

Dit is het snijpunt als we recht naar beneden gaan.  

 

 
 

Dit is een zelfregulerend mechanisme. Het zal niet altijd in een perfect 

evenwicht zijn. We kunnen een excessief  aanbod hebben. We hebben dan 

een aanbodoverschot of een surplus. Hoe gaat dit zichzelf reguleren? Op 

lange termijn komt dit op een evenwicht terecht. Bij de zelfregulerende 
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mechanismes: schaarste zal de prijs omhoog duwen, overvloed zal de prijs 

naar beneden duwen. In deze situatie zal er een overschot zijn, maar we 

moeten terug op een evenwicht komen. Dit doen we door de prijs te laten 

zakken, zodat er terug genoeg vragers zijn om alles te kopen.  

 

Er is hier een groot gevaar bij. De lonen kunnen dalen, maar dan zal er een 

impact zijn op het arbeid. Er zal meer zwartwerk ontstaan. De overheid 

moet hier waakzaam voor zijn.  

 

Bij een excessief aanbod zullen de prijzen zaken. We kunnen ook een 

grotere gevraagde hoeveelheid hebben dan de aangeboden hoeveelheid. We 

hebben hier een vraagoverschot of schaarste. Hierdoor zullen de prijzen 

stijgen. Er zullen nog steeds mensen kopen, ook al stijgen de prijzen. Een 

voorbeeld is de kotenmarkt. 

 

Casus: we starten met een basismarkt van melkproducenten. De melkprijs 

staat te laag. Op welke manieren kunnen de melkboeren zelf de prijs terug 

omhoog brengen? Door minder aan te bieden, waardoor dit naar links 

schuift. Er zal een nieuw evenwicht worden bereikt. Aanbieders kunnen op 

die manier opnieuw de prijs doen stijgen.  

 

Europa heeft dit probleem proberen oplossen door een minimumprijs in te 

voeren. Dit was niet goed geregeld. Het maakte niet uit welke hoeveelheid 

melk je produceert, toch kon je verkopen voor een minimum prijs. Hierdoor 

blijven de overschotten. Hierboven op werd er een subsidie gegeven. Dit 

zorgde ervoor dat er nog meer werd geproduceerd. Op zijn gevolg was er 

een nog grotere overschot dan voorheen. Dit heeft geleid tot de 

zogenaamde melkplas of boterberg. Europa kocht alles op, maar kon hier 

niets mee doen. Ondertussen is dit opgeheven en is de melksector gaan 

exporteren. Momenteel is de vraag nog niet naar rechts opgeschoven, maar 

we verwachten dat dit zal gebeuren.  

  



Jessica Van de Moortel 
Academiejaar 2017-2018 

19 | P a g i n a  
 

Hoofdstuk 4: Vraag, aanbod en overheidsbeleid 

Actualiteit: Nudging is het onbewust aanpassen van gedrag, een zetje geven 

hiertoe. Vorige week heeft Taylor de nobelprijs van economie gewonnen. 

We komen dit constant tegen. Het is een zetje geven om gezondere 

producten te kopen. Een manier om dit te doen, is door deze producten op 

ooghoogte te zetten. We zullen deze producten sneller aankopen. 

Het volgende is een casus over de populariteit van avocado’s en de impact 

op de Mexicaanse economie. In Mexico zullen er veel boeren meer avocado’s 

gaan produceren, omdat ze op die manier meer kunnen verdienen. De 

gewone landbouwgoederen hebben een inelastische vraag, terwijl avocado’s 

een elastische vraag hebben. Ze zal er anders uitzien. De prijzen zijn 

gestegen, doordat er meer vraag naar is. Veel Mexicaanse producenten 

zullen meer investeren in de avocado’s dan in de landbouwgoederen, omdat 

het hen meer zal opbrengen. Uiteindelijk zal het aanbod van de 

landbouwgoederen dalen en naar links verschuiven. De prijs zal stijgen. Op 

een bepaald moment zullen ze op een prijs komen, waarbij de landbouwers 

zullen beslissen dat ze weer meer willen investeren in de landbouwgoederen 

dan de avocado’s. Dit is het economisch spel. Dit is de wet van Davenant-

King geïllustreerd. Dit zal altijd afhankelijk zijn van de elasticiteit van de 

vraag. Wanneer we inelastische vraag hebben, zal het weinig nut hebben 

om je aanbod uit te breiden. Je omzetstijging zal zeer beperkt zijn. Bij een 

elastische vraag zal dit wel nut hebben. Je omzet is dus sterk afhankelijk 

van de elasticiteit van je vraag.  

We gaan nu even kijken naar de markt van bedrijfswagens. De overheid wil 

dit zwaarder belasten. Dit zal invloed hebben op de markt van nieuwe 

wagens en de tweedehandsmarkt. We gaan ervan uit dat er op beide een 

gelijkaardige vraag en aanbod is. Mensen zullen geen bedrijfswagens meer 

willen als de fiscaliteit stijgt. Er zal een extra aanbod komen op de markt en 

de vraag naar tweedehandswagen zal stijgen. We hebben hier geen 

zekerheid over, buiten dat er minder nieuwe auto’s gekocht zullen worden. 

De overheid doet dit om het gebruik van auto’s terug te dringen. Op zich 

lukt dit, maar als we verder denken is er een probleem. Als we dit doen met 

oog op milieuvriendelijker worden, dan werkt het niet. Tweedehandswagens 

zijn vervuilender dan nieuwe wagens. Als de overheid dit soort zaken wil 

doen, moeten ze investeren in alternatieve zaken. Zonder een 

ondersteunend beleid zal politiek niet werken. Een gemakkelijke manier om 

dit te doen is door zowel de bedrijfswagens als de tweedehandswagens 

zwaarder te belasten.  

Een laatste voorbeeld is het nieuwe boek van economie. Wat gebeurt er met 

de elasticiteit van de vraag? Dit jaar zal er een zeer inelastische vraag zijn, 

want iedereen moet het handboek hebben. Het is nieuw en er zijn bijna geen 

andere keuzes. Volgend jaar zal de vraag van het handboek elastischer 

worden. Je helling verandert, doordat er tweedehands boeken gekocht 

kunnen worden. Het resultaat is dat het nieuwe boek zal dalen in prijs en er 

minder boeken zullen verkocht worden. Elk boek wordt met de twee jaar 

geactualiseerd, waardoor je de vraag terug inelastisch krijgt.  
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1. Het prijsplafond en de prijsbodem 

In een vrije, niet gereguleerde markt, zullen de marktkrachten van vraag 

en aanbod zorgen voor de evenwichtsprijzen en evenwichtshoeveelheden. 

Dit kan zorgen dat niet iedereen tevreden zal zijn. We spreken hier van 

marktfalen.  

 

We kunnen de prijzen optimaliseren, wanneer de prijs niet gerechtvaardigd 

is. We kunnen een prijsplafond opleggen. Dit is een wettelijke 

maximumprijs. Ze mogen niet verkocht worden boven deze prijs. We 

kunnen ook een prijsbodem opleggen. De goederen mogen niet onder een 

bepaalde prijs verkocht worden.  

 

We hebben twee mogelijkheden voor een prijsplafond. Er is een bindende- 

en niet-bindende prijsplafond. Wanneer onze prijsplafond onder de 

evenwichtsprijs ligt, zal deze bindend zijn. In het ander geval zal het niet 

bindend zijn. Wanneer er een plafondprijs wordt opgelegd die bindend is, 

zal het aanbod lager liggen dan de vraag. We krijgen een vraagoverschot. 

Dit is niet voordelig, het kan zorgen dat er een tekort komt.  

 

  
Een tweede mogelijkheid is rantsoeneringsmechanisme: discriminatie rond 

kopers. Er zijn genoeg kopers, dus je kan kiezen aan wie je verkoopt. 

Wachtlijsten zijn hier een voorbeeld van. Als je iemand kent, zal de kans 

groter zijn dat je wordt ingeschreven. Een ander gevolg is dat er een 

kwaliteitsdaling zal zijn. Bv. bij huizen. Als je minder krijgt dan dat je huis 

waard is, zal je minder investeren. Je hebt genoeg kopers, dus je kan 

verhuren hoe je dit wilt.  

 

Een casestudie: rijen bij de benzinepomp. OPEC verlaagde de productie van 

ruwe olie in 1973. OPEC is een kartel die samen de prijzen bepalen. Hoe 

kan deze situatie lijden tot wachtrijen? Er was een prijsplafond op de markt. 

Olie en benzine mochten niet boven deze prijs gaan, maar hij was niet 

bindend. OPEC besloot de productie terug te dringen, waardoor het aanbod 

daalde. Hun niet-bindende prijsplafond werd hierdoor een bindende. Er was 

een vraagoverschot en dit leidde tot de wachtrijen. OPEC besefte dat 

wanneer ze hun aanbod inperkte, ze meer omzet zouden realiseren.  
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Een tweede casestudie is de beheersing van de huurprijzen en waarom het 

niet altijd werkt. Je hebt een aanbod op de woningmarkt, die perfect 

inelastisch is. Onafhankelijk van de prijs, zal het aanbod dezelfde zijn. Je 

zal niet stoppen met het verhuren van je huis. Je vraag wordt hierdoor 

groter dan je aanbod en er zal een overschot op de markt zijn. Huurders 

zullen minder investeren, omdat ze deze incentives niet meer hebben. Er 

zullen vragers blijven of ze dit nu doen of niet. Dit is het effect op korte 

termijn. Op lang termijn zal dit leiden tot verkrotting, maar ook minder 

mensen zullen bereid zijn hun huis te verhuren en verkopen ze. Dit zorgt 

ervoor dat het aanbod elastischer zal wordt. Er is een alternatief. Het 

vraagoverschot zal enorm zijn. De gecontroleerde huurprijs is dus niet goed. 

De overheid kan dit doen, maar ze moeten dan zelf investeren en zorgen 

dat de verhuurders zich aan de kwaliteitseisen houden. Zonder een 

flankerend beleid, is dit dus niet houdbaar.  

 

Bij de bodemprijzen zullen we ook twee soorten vinden. De bindende en 

niet-bindende bodemprijzen. Hier zullen we opnieuw zorgen voor 

overschotten op de markt, deze keer aanbodoverschotten. Het 

minimumloon is een voorbeeld van een bodemprijs. Het evenwicht wordt 

hierdoor niet gehaald. Er zal dus een arbeidsoverschot zijn. Er wordt 

werkloosheid gecreëerd door het minimumloon. De maatregel zal opnieuw 

werken, indien er een flankerend beleid wordt voorzien, zoals het inzetten 

op actieve hulp bij het zoeken naar een baan. Er kan werkloosheidsval 

optreden. Dit wil zeggen dat wanneer mensen geen baan hebben, ze een 

uitkering zullen krijgen die net genoeg is om te overleven. Dit mag echter 

geen intensive zijn om thuis te blijven. Het flankerend beleid moet 

incentives creëren, waardoor mensen toch willen gaan werken.  

 

De overheid kan ook inspelen door belastingen in te voeren. Een veel 

gebruikte grafiek in deze discussie is de Laffercurve. Als je belastingen 

invoert zal dit in het begin geen invloed hebben op de economie. Je kan 

groei blijven creëren. Er is een kantelpunt. Wanneer je deze bereikt, zullen 

de belastingen een negatieve impact hebben op je economie. Het is een 

logisch idee, maar er zijn hier nooit studies naar geweest.  

 

 
 

De overheid kan belastingen invoeren om inefficiënties of marktfalen tegen 

te gaan en publieke projecten te financieren. Het basisidee is dat je zal 

betalen voor de infrastructuur die je gebruikt.  

 

Overheden kunnen belastingen ook gebruiken om economische activiteit af 

te remmen. Belastingen hebben als effect dat de verkochte hoeveelheid 
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kleiner is. De kopers en verkopers zullen de lasten delen. De 

belastingenspreiding is de manier waarop de lasten worden verspreid. Je 

hebt hier een belasting op kopers en verkopers.  

 

 

  
 

De overheid zal beslissen wie ze meer zullen belasten op basis van het effect 

dat ze willen teweegbrengen. Een kopersbelasting wordt gebruikt om 

gezondheidsredenen en een verkopersbelasting zal meestal worden 

ingevoerd om het milieu te verbeteren.  

 

De elasticiteit bepaald hoe je belasting verdeeld wordt tussen de koper en 

verkoper. De overheid zal vaak goederen belasten die inelastisch zijn. Je 

kan een belasting opleggen en je gevraagde consumptie hetzelfde zal 

blijven. De kopers zullen het grootste deel van deze belasting dragen, omdat 

onze vraag inelastisch is. Wanneer het aanbod inelastisch is, dan zullen de 

verkopers de belasting voornamelijk dragen.  
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Hoofdstuk 5: Consumenten, producenten en de efficiëntie van markten.  

We weten al dat de evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid in principe efficiënt 

zijn. Het evenwicht zal de totale welvaart van kopers en verkopers illustreren. We 

zullen spreken over het consumentensurplus en producentensurplus.  

Het consumentensurplus meet onze economische welvaart vanuit het perspectief 

van de kopers. De producentensurplus meet die van de verkoper. Als je alle 

markten sommeert en gezamenlijk kijkt naar elke surplus dan heb je de 

maatschappelijke welvaart.  

1. Consumentensurplus 

Het consumentensurplus is het verschil tussen datgene dat we bereid zijn 

te betalen voor een goed en het werkelijk betaalde bedrag. De vraag 

weerspiegelt dit. Hoe meer kopers, hoe meer je naar een rechte vraagcurve 

gaat. De redenering is vrij eenvoudig: je hebt een prijs van 80 euro dan zal 

je een consumentensurplus hebben van 20 euro, omdat één van de 

personen bereid is om 100 euro te betalen. Wanneer de prijs 70 euro is dan 

wordt het consumentensurplus van deze persoon hoger en dan heeft de 

volgende persoon ook een consumentensurplus. Pas als je maximale 

bereidheid boven de prijs ligt zal er een consumentensurplus zijn. Voor 

iedere consument kan je dit bekijken, totdat je dit volledig opgevuld hebt 

met het maatschappelijke consumentensurplus. Het maakt deel uit van je 

welvaart. 

 

 
 

Wanneer we dit vergelijken met het aanbod en de vraag dan zien we dat 

een verschuiving van het aanbod naar rechts voordeliger zal zijn voor de 

consument. De prijs zal verlagen. We zullen een grotere 

consumentensurplus hebben. Dit is de driehoek die we vinden boven de 

evenwichtsprijs en onder de vraag.  
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Je kan het niet altijd berekenen, aangezien het een subjectief gegeven is. 

Het kan wel nuttig zijn voor analyses.  

 

2. Producentensurplus 

Dit is een equivalent op het vorige. Het is het bedrag dat de koper ontvangt 

en het bedrag dat zijn goed kost. Het aanbod toont ons de bereidheid die 

verkopers hebben om kosten te maken.  Ze meten de baten van de verkoper 

bij marktparticipatie. Hoe groter deze is, hoe meer baat de producent zal 

hebben. Dit is een ander deel van de maatschappelijke welvaart. Alles onder 

de evenwichtsprijs en boven het aanbod is onze producentensurplus.  

 

 
De totale surplus is de som van het consumentensurplus en het 

producentensurplus. Wanneer er marktefficiëntie is, zal het surplus optimaal 

zijn. Bij marktfalen zal de overheid moeten ingrijpen. Het lijkt alsof ze de 

welvaart zullen teniet doen, maar dit is niet het geval.  

 

We spreken over het totaalsurplus als het over één markt, goed of dienst 

gaat. We spreken over de maatschappelijke welvaart als het over alle 

goederen in een land gaat. De kost voor de verkopers zou lager moeten 

liggen dan de waarde voor de kopers. Als ze deze tegen hogere kosten 

moeten produceren, dan gaat het niet geproduceerd worden.  
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Als we een laissez-faire economie hebben dan moeten we alles gewoon laten 

doen. Bij een normale vraag en aanbod wordt je welvaart gemaximaliseerd. 

Je hebt een efficiënte markt. Er zijn echter drie zaken waarbij dit niet het 

geval is: externaliteiten, marktmacht en imperfecte informatie. Dit zijn 

zaken, waarbij de overheid zich moet moeien. Als de overheid gaat 

investeren, zoals Keynes voorstelde zal het surplus stijgen en stijgt de totale 

welvaart. Er is iets dat we niet zien in ons analyseschema en dat zijn de 

overheidsuitgaven. Aanhangers van Keynes vinden dit niet belangrijk. Dit 

zal gecompenseerd worden via de belastingen die we leggen op goederen.  
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Hoofdstuk 6: Toepassingen 

1. De kost van belastingen 

Zoals reeds gezegd gaat het bij vraag en aanbod erom dat je je welvaart 

gaat maximaliseren. We moeten echter rekening houden met 

onregelmatigheden. We gaan vandaag kijken naar het onvermijdelijke 

verlies van belastingen. Het maakt niet heel veel uit of de belasting op de 

kopers of verkopers ligt.  

 

We hebben een belastingenwig of de grote van onze belasting. Om de 

volgende grafieken te begrijpen, moeten we weten dat T staat voor de 

omvang van de belasting en Q onze verkochte hoeveelheid is. Als we deze 

gaan vermenigvuldigen, krijgen we de belastingenontvangsten van de 

overheid.  

 

  
 

We hebben hier een onvermijdelijk verlies ten gevolge van een belasting. 

Deze wordt niet gecompenseerd door overheidsinkomsten. De zone C-E 

wordt niet gecompenseerd en bevat dit onvermijdelijk verlies.  De 

deadweight loss is afhankelijk van de elasticiteit van uw vraag en aanbod. 

We hebben dus zowel de elasticiteit als de gevraagde hoeveelheid die uw 

deadweight loss zullen bepalen. Hoe inelastischer uw aanbod of vraag, hoe 

kleiner de verliezen. Je kan hier wel toekomstige besparingen mee maken, 

bv. roken. Je zal het verlies hebben door de belasting in te voeren, maar als 

het succesvol is, zal je minder moeten uitgeven aan de gezondheidszorg. 

 

Doordat inelastische producten minder verlies met zich meedragen, zullen 

deze producten vaker belast worden.  
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2. Internationale handel 

Dit is interessant, omdat het zeer actueel is. We gaan het hebben over het 

protectionisme. Dit werkt eigenlijk nooit. Wanneer landen protectionistisch 

worden, zal er een welvaartstaatsverlies zijn. Er zal minder vraag zijn. De 

opportuniteitskosten zijn hier cruciaal. Specialisatie verhoogd de 

productiviteit, omdat je meer kennis hebt over het product. Als iedereen 

zich specialiseert en handel drijft kan je de welvaart verhogen.  

 

We gaan dit voorstellen aan hand van de parabel voor de moderne 

economie. We hebben twee goederen en twee mensen: een boer en een 

veehouder. Ze kunnen vlees of aardappelen produceren. Je kan elkaar 

negeren en zelf je productiemogelijkheden voorzien. Wanneer dit gebeurt, 

zien we dat de veehouder meer zal produceren dan de boer. Ze zullen beter 

af zijn als ze zich specialiseren, omdat ze hier een comparatief voordeel aan 

hebben.  

 

 
 

Welke producent heeft in welke sector een absoluut voordeel? Dit is degene 

die het meest kan produceren in één dag of degene die het minst nodig 

heeft om te produceren. We kunnen hier naar het comparatief voordeel 

kijken. Beide hebben een voordeel in specialisatie.  

 

Hoe gaan we bepalen of we exporteur of importeur zijn? We moeten kijken 

naar de binnenlandse prijs en de wereldprijs. Bij een exportland moet de 

wereldprijs boven de evenwichtsprijs liggen. Ze kunnen exporteren tegen 

de wereldprijs, die hoger ligt. Je kan meer goederen verkopen tegen 

dezelfde prijs. Je hoeveelheid export is belangrijk. Je probeert telkens te 

verkopen aan de hoogst mogelijke prijs. Het producentensurplus zal 

hierdoor stijgen, het consumentensurplus zal dalen. Er is een deel van het 

consumentensurplus dat producentensurplus zal worden. Dit is logisch, 

want onze binnenlandse consumenten gaan een hogere prijs moeten 

betalen.  
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Je kan ook een importland zijn. De wereldprijs ligt onder de marktevenwicht. 

We zien hier het omgekeerde gebeuren. Onze consumentensurplus stijgt en 

de producentensurplus daalt.  

 

   
 

3. Douaneheffing 

Een douaneheffing is een belasting op alles dat het land binnenkomt. Dit 

zorgt voor een stijging van de wereldprijs. Alles wordt verkocht aan de 

wereldprijs en de heffing samen.  

 

   
 

Het producentensurplus zal hierdoor stijgen, terwijl het 

consumentensurplus zal dalen. De overheid zal een opbrengst krijgen, 

doordat dit een belasting is. De belasting is de hoogte van het tarief maal 

de geproduceerde goederen. We hebben ook hier een deadweight loss. We 

hebben hier een welvaartsverlies. De douaneoplegging is er om de 

binnenlandse producenten te beschermen. Het is zeker effectief, aangezien 

het producentensurplus groter is als voorheen.  

 

De douaneopheffing vermindert de ingevoerde hoeveelheid. Onvermijdelijk 

zal er een daling zijn in het totale surplus, waardoor het onvermijdelijke 

verlies er is.  

 

Protectionisme zal dus niet goed zijn. Door vrije handel hebben we een 

aantal voordelen:  

• Hogere variëteit aan goederen 

• Lagere kosten door schaaleconomieën 

• Verhoogde concurrentie en daaraan sluitend een verhoogde 

productiviteit  

• Toegenomen stroom van innovaties en ideeën. 
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Vrije handel is dus veel logischer. Protectionisme zal ook een aantal voordeel 

hebben:  

• Beschermen van jonge industrieën. Dit wordt het meest geaccepteerd 

als reden door andere landen.  

• Te snelle prijswijziging en destabilisatie 

• Werkgelegenheid in traditionele sectoren 

• Nationale veiligheid 

• Oneerlijk concurrentie 

• Bescherming als een manier om te onderhandelen. Echter is deze 

achterhaald! 
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Hoofdstuk 7: Externaliteiten 

1. Tragedy of the commons 

De grenzen van het globaal economisch systeem zijn over geëxplodeerd. 

We gaan kijken naar de Tragedy of The Commons, oorspronkelijk is dit door 

Gerrett Hardin beschreven. Het is één van de belangrijkste theorieën.  

 

 
 

Het basisidee is een middeleeuws dorp met een kerk. Rond het dorp ligt er 

gemeenschappelijk weiland. Iedereen mag koeien op het weiland zetten 

zonder ervoor te betalen. Elke boer zal zo veel mogelijk koeien op het 

weiland zetten, maar dit zal leiden tot overbegrazing. Het land zal niet meer 

bruikbaar zijn en de kosten worden gedragen door de maatschappij. De idee 

van deze theorie is dat we de voordelen gaan internaliseren en de nadelen 

gaan externaliseren. In onze situatie zal het gemeengoed in gedrang 

komen. Een veel gebruikt voorbeeld is de overbevissing en de ontbossing.  

 

Er zijn hier oplossingen voor.  

• We kunnen proberen in te spelen op het geweten. Echter zal dit leiden 

tot vrijbuiterschap. Er zullen nog steeds mensen te veel gebruik 

maken van het land, want de rest volgt de regels. Het is dus geen 

probleem om toch het weiland te gebruiken. Als persoon die de regels 

volgt, zal je meer geneigd zijn deze ook niet meer te volgen. De 

anderen doen het toch ook niet. Er is een afbrokkeling van het 

systeem.  

 

• We kunnen ook technologische oplossingen gebruiken die alles in 

stand houden. Dit is echter een tijdelijke oplossing. Het zal eerder 

zorgen dat de boeren meer koeien plaatsen, want het land kan dit 

toch aan.  

 

• De Pigouviaanse oplossing: iedereen moet de overbegrazing mee 

betalen. De grootste moeilijkheid hier is dat het moeilijk in te schatten 

is hoeveel iedereen moet betalen en wat de volledige som moet zijn. 

Dit kent zijn limieten.  

 

• Een volgende oplossing is door elk individu een stuk grond te geven. 

Je geeft hen incentives om de grond in stand te houden. Als je 

overbegraasd dan gaat je eigen grond kapot. De nadelen worden hier 

niet geëxternaliseerd. Privatisering lost het probleem grotendeels op. 
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Langs de andere kant gaat elke persoon zijn eigen grond gebruiken 

voor hetgeen zij het nuttigst vinden. Dit kan evengoed leiden tot 

ontbossingen, ed.  

 

Elinor Ostrom was de eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaar van de 

economie. Ze is samenlevingen gaan opzoeken die zelf de Tragedy of the 

Commons konden oplossen. Ze bestudeerde deze op lokaal niveau en vond 

het belang van instituties.  

 

2. Externaliteiten 

Tragedy of the Commons is een voorbeeld van een negatieve externaliteit. 

Een externaliteit is een deel dat eigen is aan het productieproces, maar dat 

wordt afgewend naar de maatschappij.  

 

We hebben het al gehad over de Invisible Hand van Smith die de totale 

welvaart maximaliseert. Er kan echter marktfaling optreden in dit systeem. 

Externaliteiten zijn hier een voorbeeld van. Het wordt niet gecompenseerd 

en zal de omstaanders schaden.  

 

Er zijn twee soorten externaliteiten: positieve en negatieve. De negatieve 

impact willen we afremmen, de positieve willen we gaan bevorderen. Dit 

zullen we doen door oftewel een belasting op te leggen oftewel een subsidie 

te geven.  

 

Er zijn verschillende zaken die zorgen voor positieve externaliteiten.  

• Een voorbeeld is de restauratie van oude gebouwen. Hoe meer 

historische gebouwen er op een plaats zijn, hoe sterker de stad is.  

 

• Onderzoek naar technologie zal eveneens een positieve externaliteit 

zijn. Het zal zorgen voor een hogere productiviteit, wat weer leidt tot 

een hogere koopkracht.  

 

• De laatste positieve externaliteit is het immuniseringscampagnes.  
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Onder negatieve externaliteiten verstaan we milieuvervuiling, ed.  

We gaan een grafische analyse maken. Er is een negatief externaliteit. We 

krijgen een nieuwe aanbodcurve, waarbij we de sociale kost gaan illustreren 

van de externaliteit. Dit zorgt voor een verlies aan zowel consumenten- als 

producentensurplus. 

 

 
 

Je kan een belasting invoeren. We zien dan dat driehoek A een deadweight 

loss wordt. De negatieve externaliteit zal dus verdwijnen, aangezien deze 

dezelfde was als onze driehoek A. Driehoek B zal onze welvaartswinst zijn. 

Onze belasting moet samenvallen met onze sociale kost. Echter is het vaak 

moeilijk in te schatten hoe groot je belasting moet zijn om de negatieve 

externaliteiten weg te werken. Er mag ook niet te hoog belast worden, zodat 

je economische activiteit stil valt. We  

 

   
 

Het doel is om de externaliteiten te internaliseren. Dit kunnen we doen door 

onder andere een belasting in te voeren, maar ook door het reguleren van 

bedrijven of het verhandelen van emissierechten. Het principe van 

emissierechten is dat je je recht op vervuiling moet aankopen. Hoe meer je 

vervuilt, hoe meer emissierechten je nodig hebt. Door dit te gebruiken zal 

je aanbod naar links verchuiven. Verder gebeurt er hetzelfde als met 

belastingen. Je moet zorgen dat deze samenvallen met je sociale kost. 

Hiermee geef je bedrijven de incentives om minder te vervuilen. De 

emissierechten zijn verhandelbaar. Bedrijven kunnen hun emissierechten 

doorverkopen als ze minder vervuilen. Het interessante aan dit systeem is 

dat de overheid kan kiezen welke hoeveelheid er mag vervuilt worden. Per 
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vervuilde hoeveelheid heb je een emissierecht nodig. Je reguleert hierdoor 

en creërt incentives. Een belangrijke voorwaarde om dit systeem te laten 

werken, is door een boete op te leggen, die groter is dan de kost van de 

emissierechten.  

 

Positieve externaliteiten kunnen we bevorden via subsidies. Dit zorgt ervoor 

dat het aanbod naar rechts zal verschuiven en de welvaart wordt 

gemaximaliseerd.  

 

We kunnen ook gebruik maken van een pattent. Dit is een eigendomsrecht 

op een productieproces. Dit wordt toegekend om ervoor te zorgen dat 

bedrijven, ed. energie en tijd steken in onderzoek. Dit kost vaak veel tijd en 

geld. Als je daarna geen patent hebt, kan iedereen het verkopen en haal je 

dit geld er niet uit. Door het toekennen van een patent, zijn bedrijven zeker 

dat ze hun onkosten kunnen terugverdienen.  
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Hoofdstuk 8: Casussen  

We gaan kijken naar verschillende casussen.  

A. Argentinië heeft lange tijd een protectionistisch beleid gevoerd. Op een 

gegeven moment werden de invoerheffingen geannuleerd, zodat er een 

vrijere handel mogelijk was. Analyseer de binnenlandse welvaartswinst.  
 

Om het protectionisme te bekijken, moeten we dit eerst uitteken. We 

gaan ervanuit dat er een wereldprijs is en een taks. Wij moeten met drie 

zaken rekening houden: consumentensurplus, producentensurplus en 

overheidsinkomsten.  

 

 
 

Wanneer het protectionisme wegvalt, dan valt de overheidsinkomsten 

weg. Dit is geen verlies voor de welvaart, want de deadweight loss zal 

ook wegvallen. De binnenlandse welvaart is gestegen.  
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B. De nieuwste generatie geneesmiddelen tegen kanker dreigt de komende 

jaren zwaar te wegen op de ziekteverzekering. De zogenoemde 

"immunotherapieën", die binnenkort op de markt komen, versterken het 

eigen afweersysteem van de patiënt. Ze zijn echter zeer prijzig. 

Oncoloog Jacques De Grève van het UZ Brussel roept de overheid op om 

de prijzen te laten zakken door de concurrentie te laten spelen. Welk 

mechanisme zou hier spelen? Verduidelijk aan de hand van een grafiek.  

 

Concurrentie zorgt voor meer spelers, waardoor je aanbod naar rechts 

verschuift. De prijs zal zakken. De overheid moet incentives creëren om 

meer spelers te krijgen. Ze kunnen gaan subsidiëren.  

 

 
 

C. De fruitsector in ons land lijdt nog altijd sterk onder de Russische boycot 

voor Europese land- en tuinbouwproducten. De fruittelers proberen te 

overleven door de Aziatische markt aan te boren, maar het blijft moeilijk 

om hun producten tegen een goede prijs te verkopen. Wat zou het gevolg 

zijn van dergelijke actie?  

 

Russische export zal afnemen, waardoor je vraag naar links verschuift.  

Door het aanbod uit te breiden op de Aziatische markt, zal de vraag terug 

naar rechts verschuiven. Door uit te breiden zal het aanbod ook naar 

rechts verschuiven. Onze prijs zal niet stijgen hierdoor.  

 

Op korte termijn zal er niets gebeuren, doordat we een eerder inelastisch 

aanbod hebben. Enkel op lang termijn zal het aanbod elastisch zijn. 
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D. ‘We moeten de belastingen op arbeid verschuiven naar taksen op 

verbruik, op energie en op milieuvervuiling. Het resultaat geeft een 

competitieve economie, meer jobs en minder CO2.’ Milieuactivisten en 

ook de Europese commissie zijn gewonnen voor dit idee. Leg grafisch uit 

waarom dit al dan niet kan werken.  

 

Door de inputkosten te minderen zal het aanbod naar rechts 

verschuiven. De sociale kostenrechten zal evenveel naar rechts 

verschuiven. De geproduceerde zal meer worden. 

 

Belasting op vervuiling zorgt ervoor dat het aanbod opnieuw naar links 

zal verschuiven en samen vallen met onze sociale kost. Hierdoor zal 

niemand iets verliezen en wordt er toch iets gedaan aan de 

milieuvervuiling.  
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E. Artikel: Waarom zijn Europese suikerbieten goedkoop geworden? 

 

Er is gebruik gemaakt van invoerheffingen en subsidies. Je doet dit in de 

hoop dat je industrie sterker en productiever zal worden. In Europa zijn 

er twee zaken gebeurd. Er zijn schaalverdelingen gekomen, dit zijn 

productiviteitswinsten, doordat je veel producenten hebt. Je wordt groter 

en sterker. Ten tweede is er een technologische vooruitgang in de 

productie van bieten. Dit heeft ervoor gezorgd dat het aanbod nog meer 

naar rechts verschoof. De invoerheffingen bestaan nog, maar dit is 

overbodig. Onze binnenlandse prijs ligt ondertussen onder de 

wereldprijs. We gaan op de binnenlandse markt kopen. We zijn een 

exportland geworden.  
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Hoofdstuk 9: Monetaire beleid 

1. Inleiding 

Dit is belangrijk, alles waar we mee te maken krijgen zal hierdoor geleid 

worden. Geld heeft drie functies in een economie: ruilmiddel, rekenmiddel 

en een spaarmiddel. Ondertussen is geld geëvolueerd. Er is geen onderpand 

meer voor geld. Het heeft een bepaalde waarde.  

 

Een belangrijk begrip hierbij is liquiditeit: dit is de snelheid en het gemak 

waarbij een bepaald ruilmiddel kan worden omgezet in cash geld. Geld dat 

op je rekening staat is meer liquide dan geld dat op je spaarrekening staat. 

Van het een heb je sneller cash.  

 

We hebben twee soorten geld: goederengeld die de vorm heeft van een 

goed met een intrinsieke waarden en tekengeld waarvan wij hedendaags 

gebruik maken. Dit wordt gebruikt door een overheidsbeslissing. 

 

Het huidige systeem wordt geleid door twee belangrijke banken. De 

Federale Reserve en de Europese Centrale Bank. Het grootste verschil 

tussen beide instellingen is dat de ECB enkel als doel heeft de inflatie om en 

rond de 2% te houden. De FeD daarentegen heeft als doel zowel de inflatie 

als economische groei creëren. Deze twee banken zijn belangrijk voor de 

wereldeconomie. Ze leunen dicht bij elkaar aan.  

 

Deze banken kunnen gezien worden als de bank der banken. Ze lenen geld 

aan andere banen. Het is de laatste toevlucht die banken kunnen gebruiken, 

de lender or last resorts. Het is het laatste redmiddel van een bank.  

 

Tijdens economische crisissen ontstaat er vaak een bankenrun. Iedereen wil 

zijn geld gaan afhalen, omdat ze bang zijn het te verliezen. Echter heeft 

elke bank slechts 10% liggen van hetgeen dat er op rekeningen staat. Dan 

kunnen ze de ECB gebruiken om geld te lenen.  

 

De overheid heeft tijdens de laatste economische crisis deze functie 

overgenomen. Ze hebben opgetreden als een lender of last resorts. Ze 

hebben kapitaal gegeven aan de banken. Hier staat een grote interestvoet 

op.  

 

2. Monetair beleid 

Er zijn drie mogelijkheden:  

• Conventioneel 

Door middel van controle over de geldhoeveelheid gaan we de rente 

beïnvloeden. Als je weinig geld hebt, is je geld meer waard en zal je 

een hoge rente hebben. Bij een hoge hoeveelheid zal er een lage 

rente zijn. Het doel van de ECB en het monetair beleid is de rente 

laag te houden. Producenten en consumenten zullen dan meer 

geneigd zijn geld te lenen en dit wordt geïnvesteerd of 

geconsumeerd.  
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• Niet-conventioneel 

Door de rente direct te zetten. De ECB heeft dit gedaan. Er is een 

vaste rente ondanks de geldhoeveelheden 

 

• Quantitative Easing of Kwantitatieve verruiming 

Door het opkopen van activa, gaan ze de activaprijzen en liquiditeit 

van banken verhogen en de renten verlagen. De ECB heeft 

ondertussen aangekondigd dat ze dit zullen afbouwen. 

  

Op de beleggingsmarkt zijn er twee mogelijkheden. Je kan een 

aandeel kopen, waardoor je mede-eigenaar wordt. Je kan ook een 

obligatie kopen, waarmee je een lening geeft. Hier staan rente op die 

je over zoveel jaren terug krijgt. Een aandeel zal meer liquide zijn.  

De ECB is obligaties gaan opkopen van landen. Het geld dat zij hierin 

stoppen, wordt dan op de markt gepompt. Dit heeft hetzelfde effect 

als het conventioneel beleid, namelijk zorgen dat je geldhoeveelheid 

zal uitbreiden.  

 

Obligaties zullen meer rente met zich meebrengen als het gaat om 

een risicovoller land, dan wanneer het gaat om een risicoloos land. Je 

wilt meer geld terugkrijgen als je meer kans hebt je geld te verliezen.  

 

3. Banken en het geldaanbod 

Een bank heeft slechts 10% in hun bezit van alles dat er zich op de 

rekeningen bevindt. Ze creëren met het overige geld, nieuw geld. Dit doen 

ze door leningen te geven.  

 

 
Het systeem ziet er zo uit. Chartaal geld is hetgeen dat we op zak hebben. 

Giraal geld is hetgeen dat gecreëerd wordt. Het basisgeld bestaat uit deze 

twee zaken. De laatste twee zullen onze totale geldhoeveelheid bevatten.  

 

De ECB probeert dit in te voeren. We spreken ook wel over depositocreatie. 

Na een economisch crisis is er beslist dat 10% te weinig is om reserve te 

houden. Het is veel te gemakkelijk om een bankenrun uit te voeren. Hoe 
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meer geld je hebt, hoe meer stabiliteit er zal zijn. Als je dit verhoogt zal je 

de economie deels tegenwerken. Er wordt minder geld gecreëerd. Na de 

financiële crisis is het belegginssysteem volledig geregulariseerd.  

 

4. Rentevoet 

Momenteel is de rentevoet 0%. Hoe lager hij is, hoe meer geld er zal zijn in 

de economie. Als je je rentevoet lager zet zal je sneller een lening aangaan. 

Het probleem hier echter bij, is dat er veel meer speelt dan enkel de 

rentevoet. Je kan niet alles volledig controleren.  

 

Er is een systeem, waarbij men spreekt van helikoptergeld. Als het systeem 

van rente slecht werkt, kunnen we elke inwoner extra geld geven, bv. 1000 

euro. Dit heeft hetzelfde effect. Dit werd in overweging gebracht, omdat het 

beleid jarenlang niet goed werkte. Ze moesten afwegen of de economische 

crisis meer kostte dan het helikoptergeld.  

 

5. Bedoeling van het monetair beleid 

Het monetair beleid heeft verschillende doelstellingen:  

• Zorgen voor inflatie. Dit was geen groot succes. De inflatie is lang 

rond 0.5% blijven handen. Dit werd hard bepaald door de olieprijs. 

Inflatie wordt bepaald op basis van het goederenpakket. Je zal kijken 

of deze het jaar erop meer of minder zal kosten. Zolang deze niet 

stijgt, zal je geen inflatie hebben.  

 

Het is niet perse nuttig om de olieprijzen in je goederenpakket te 

laten. Om een realistischer beeld te krijgen zou het beter zijn deze 

apart te beschouwen. Dan zal onze inflatie rond 1% liggen.  

 

• Depreciatie van de euro: als ze minder waard is, zal het goedkoper 

zijn voor andere landen om hier iets te kopen. De export wordt 

bevorderd.  

 

• Stimulering van consumptie en investering: Dit heeft beter gewerkt. 

 

• Financiële repressie: Je wilt deze ongedaan maken.  

 

Een groot probleem dat we in Europa hebben, is dat met verschillende 

economieën zitten. We hebben zeer sterke economieën, maar ook zeer 

zwakke. Je zal kijken naar het gemiddelde van landen, maar dit geeft geen 

goed beeld. De inflatie in sommige landen is wel al 2%.  

 

We hebben nog een effect door de lage rente: doordat we de rente heel laag 

houden, brengt spaargeld weinig op. Dit  zal eveneens een stimulans zijn 

om toch te gaan investeren. Mensen zullen eerder andere investeringen 

gaan zoeken, zoals aandelen. We markeren incentives om het geld op onze 

spaarrekening te laten staan.  

 

Conclusie is dat we het niet zeer slecht doen, maar ook niet fantastisch.  
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Hoofdstuk 10: Industrieën 

We gaan het eerst hebben over de actualiteit. Ze willen de eisen op 

landbouwproducten verstrengen. Er is de vaststelling gekomen dat de 

kwaliteit momenteel veel te laag is. We leggen normen op aan onze 

landbouwers, waardoor er een oneerlijke concurrentie is met de 

buitenlandse landbouwers. Door deze oplegging zal de wereldprijs omhoog 

gaan. De buitenlandse landbouwers moeten meer kosten maken om 

dezelfde goederen te produceren. Ze zullen een hogere prijs vragen, anders 

hebben ze geen voordeel meer aan het produceren. Hierdoor zal het 

producentensurplus stijgen en het consumentensurplus dalen. De 

binnenlandse consumenten zullen een hogere prijs betalen.  

Een tweede voorbeeld: de overheid heeft verschillende beslissingen 

genomen om het roken af te remmen, maar dit heeft enkel effect bij 

bepaalde inkomensklassen. Hoe minder je verdient, hoe minder effect het 

zal hebben. Als we dit omzetten in een vraagcurve, dan zullen we zien dat 

de vraag bij mensen met een laag inkomen inelastisch is. Bij mensen met 

een hoog inkomen is de vraag elastisch. De overheid wil de prijs van roken 

verdubbelen en zo proberen de vraag bij de lagere inkomensklasse 

elastischer te maken. Dit is moeilijk op beleidsvlak, omdat je met twee 

verschillende groepen rekening moet houden.  
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1. De evolutie van de industrie 

In de pers zijn er continu berichten over dat de industrie geen toekomst 

heeft in België. Historisch gezien waren wij als België een van de eerste die 

een industriële revolutie kende in 1830. Wij waren zeer sterk hierin. In de 

loop van de jaren is er een verschuiving gebeurd. Vroeger zat onze industrie 

vooral in Charleroi en Luik. Hedendaags is deze verschoven naar Antwerpen 

en Brussel. Vroeger zaten we in Wallonië, omdat de steenkoolmijnen zich 

hier bevonden.  

 

 
 

De verschuiving naar het noorden gebeurde niet enkel in ons land, maar 

wereldwijd. Meestal bevindt de haven zich in het noorden. Dit 

vergemakkelijkt de internationale handel. Doordat transport veel beter is 

geworden in de afgelopen jaren, is het niet meer noodzakelijk om aan de 

mijnen te zitten, maar kunnen we deze verder plaatsen. Een plek dichter bij 

de internationale handel is in dit opzichte veel interessanter.  

 

In ons land was er de kans om van Oostende onze internationale speler te 

maken. Dit hebben ze tegengehouden, waardoor we vooral richting 

Antwerpen zijn gegaan.  

 

Echter zien we dat veel bedrijven zich dicht bij België zullen vestigen, maar 

net niet in België. Wij verliezen hierdoor een grote industriële tak. In het 

geheel is onze industrie in de laatste twintig jaar enorm verzwakt. We 

hebben nog 16-17%. Dit verklaart al de doemberichten in de krant. Het is 

een logische evolutie en deze werd al voorspeld. Er komen steeds meer 

dienstensectoren. Cruciaal is dat 20% best industrie moet blijven. De 

meeste dienstensectoren zijn verweven aan de industrie. Als we te weinig 

industrie hebben, zal dit ook een impact hebben op andere diensten. Er 

komt veel tewerkstelling hieruit. Vervolgens zien we ook dat voor export de 

verwerkende nijverheid een belangrijke factor is. Vervolgens zorgen 

industrieën ervoor dat de productiviteit zal stijgen. De afgelopen 

economische crisis heeft daarbovenop aangetoond dat landen met een 

sterke industrie, minder last hadden hiervan. Een laatste voordeel aan 

voldoende industrie hebben is dat het zorgt voor onderzoek en ontwikkeling. 

Als je geen industrie hebt, zal je economie verloren gaan.  
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In België zullen we ons vooral richten op basisgoederen en intermediaire 

goederen. De hedendaagse productie vraagt vooral naar een 

hoogtechnologische productie. Wij doen dit veel minder, net zoals 

Nederland. Wij moeten ons richten op landen zoals Zweden, die zich wel 

meer op deze sector zullen focussen.  

 

 
Een groot probleem dat we in België hebben is dat de arbeidskosten te hoog 

liggen. Deze moeten naar omlaag. Momenteel zijn wij geen concurrenten 

hierdoor. Wij moeten proberen concurreren met onze buurlanden. Het 

Belgisch systeem zit hiervoor niet goed in elkaar. Momenteel zitten we met 

een belasting die niet goed werkt. De eerste zoveel euro wordt je 15% 

belast. De volgende zoveel euro zal 20% zijn, enz. Echter is het niet zo dat 

je 20% zal worden belast op je volledige loon als je boven de zoveel euro 

zit. Dit zal enkel gelden tot en met dat getal. Alles erboven wordt pas op het 

volgende procent belast. Het wordt dus belast in schijven. Het zou beter zijn 

voor de economie om een Vlaktax te hebben, waarbij iedereen evenveel % 

zal betalen op zijn loon. Voor de laagste klassen zou dit een 

belastingenstijging beteken, maar voor de hogere inkomstenklassen en de 

middenklassen betekent dit een belastingendaling. Als we dit zouden doen, 

zullen onze arbeidskosten naar beneden gaan, maar netto zullen we 

hetzelfde verdienen. Het is een goede maatregel als we bedrijven willen 

aantrekken.  
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Er speelt zich nog een probleem af in België. Wij zitten met een dalende 

productiviteitsgroei. In combinatie met deze lonenstijgingen zal dit nefast 

zijn. In België gebruiken we ook een anciënniteitssysteem in plaats van een 

productiviteitssysteem als we willen beslissen hoeveel loon iemand krijgt. 

Wij zouden jongeren mensen meer moeten betalen, omdat zij normaal 

productiever zijn. Natuurlijk is dit geen eenduidig systeem, aangezien 

ervaring ook kan zorgen voor meer productiviteit. Er is in ons land dus een 

steeds groter kloof tussen productiviteit en lonengroei.  

 
 

We proberen de lonenlasten naar beneden te halen, maar we zetten niet in 

op de productiviteitsgroei. Dit is echter ook zeer belangrijk om te doen. De 

Belgische welvaartsstaat zou volgens de media moeten afgebouwd worden, 

maar hier zouden we geen fan van mogen zijn door de opkomende 

vergrijzing. Onze generatie moet zowel ons eigen systeem onderhouden als 

die van de bovenste laag. Dit lukt niet. We moeten ons richten op 

Scandinavische landen om te kijken hoe zij dit allemaal aanpakken.  

 

Jaarlijks wordt er een index opgesteld om aan te tonen hoe goed je land is 

om een onderneming op te starten. België staat op de 52e plaats, wat veel 

lager is dan onze buurlanden. Een van de redenen hiervoor is dat onze 

elektriciteitsmarkt slecht is. Wij hebben geen bevoorradingszekerheid in 

België. Als ondernemen zal je niet zeker dat je wel elektriciteit zal hebben.  

Verder staan we ook zo laag, omdat het administratief zeer lastig om een 

eigendom te krijgen.  
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Het economisch stelsel moeten we aanpassen. Dit is het enige dat we 

kunnen doen, vanwege path dependency. Je bent afhankelijk van wat er tot 

nu toe gebeurd is. Je kan je volledige maatschappij niet volledig 

omverwerpen.  

 

Het is niet volledig een slechtnieuwsshow. We hebben belangrijke zaken die 

we moeten aanpassen, maar we doen het zeer goed op andere gebieden. 

Onze infrastructuur op zich zit zeer goed. Onze mobiliteitsstructuur minder. 

We hebben goede wegen, maar kunnen deze niet vlot genoeg gebruiken. 

Wij zijn een land met veel potentieel op vlak van bedrijfsleven en innovatie. 

Er is een grote tevredenheid over onze infrastructuur bij internationale 

ondernemers. Enkel is er gevaar op congestiekosten, ofwel de kosten die er 

zijn door in de file te staan.  

 

Verder hebben we ook een hoog aantal hoog opgeleide werknemers en een 

kwalitatief onderwijssysteem, waardoor de basis aanwezig is. Echter wordt 

er nog te weinig geïnvesteerd in technische en wiskundige vakken. Vanuit 

het beleidsniveau moeten deze richting meer opgewaardeerd worden. We 

hebben nog te veel last van het watervalsysteem in onze middelbare 

scholen, waardoor we veel mensen in de technische richtingen missen.  

 

Er is een nieuwe vorm van industrie op komst: de industrie 4.0. Dit is een 

hoogtechnologische industrie. Je hebt hier een sterk innovatiesysteem voor 

nodig. België heeft dit. Er wordt bv. veel onderzoek gedaan. Jammer genoeg 

stroomt dit niet altijd door tot de bedrijven. De overheid moet dit 

aanpakken.  

 

Het potentieel is aanwezig bij ons, maar we moeten hier nog verder op 

inspelen.  
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Hoofdstuk 11: Gezinnen 

1. De wetten van Gossen 

De eerste wet is eenvoudig: bij het toenemende aantal geconsumeerde 

eenheden, daalt het marginaal nut. Als je meer consumeert, zal je marginaal 

nut afnemen bv. als we drinken zal onze dorst verminderen. Er zal 

verzadiging optreden. Je marginaal nut zal op een gegeven moment zelfs 

negatief worden.  

 

De tweede wet is dat je bijkomende marginaal nut van al je geconsumeerde 

eenheden gelijk moet zijn om een optimaal consumptiepakket te hebben. 

De laatste boterham moet dus evenveel nut hebben als de laatste koffie. De 

tweede wet mag je eigenlijk vergeten. Niemand weet goed waar het precies 

over gaat. Dit is moeilijk toetsbaar en niet in de realiteit om te zetten.  

 

2. De indifferentiecurve 

Je kan verschillende goederen hebben. De indifferentiecurve toont alle 

goederen, waarbij je dezelfde nutsbevrediging hebt. Er wordt getoond 

hoeveel nut er bevredigd wordt met die consumptie.  

 

3. Het evenwicht 

De rechte die getekend wordt is de budgetrechte of het inkomen van het 

gezin. De logica is dat het raakpunt tussen de budgetcurve en je 

indifferentiecurve je optimale goederencombinatie is. Hoe verder ze liggen 

van de oorsprong, hoe meer nut je hebt. Bijgevolg kunnen we gewoon met 

de gegeven inkomensrechte bekijken hoeveel je kan consumeren met je 

loon. Sparen kan ook een consumptiegoed zijn, aangezien het een nut 

bevredigd.  
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Hoofdstuk 12: Productiekosten 

1. Hongerige Harry’s productiefunctie 

De grafiek toont de marginale productiviteit. Verticaal vinden we de 

hoeveelheid die geproduceerd werd, horizontaal het aantal werknemers. De 

curve wordt steeds vlakker en vlakker. De productiviteitswinst zal kleiner 

worden wanneer we werknemers toevoegen. De logica is dat je een bedrijf 

hebt met een bepaalde ruimte. Als de ruimte te vol zit, zullen de 

werknemers niet zo productief zijn. Teveel mensen op een bepaalde plaats, 

zorgt voor onproductiviteit.  

 

  
 

2. Gemiddelde en marginale kostencurve 

Dit zijn de kosten die in het bedrijf bestaan. Op de horizontale as hebben 

we de hoeveelheid uitput. De verticale onze kost. In een bedrijf zijn er 

verschillende kosten. We hebben de constante en variabele kosten. 

Constate kosten blijven onafhankelijk hoeveel je produceert, bv. de huur 

van een gebouw. De variabele kosten zijn wel afhankelijk van wat het bedrijf 

produceert. Samen zullen deze de totale kosten van het bedrijf 

weerspiegelen. Op de grafiek vinden we afgeleiden hiervan. De marginale 

kost is onze kost per geproduceerde hoeveelheid. De andere zijn gemiddelde 

kosten.  

 
Het optimale productiepunt bevindt zich waar de marginale kost de 

gemiddelde totale kost snijd. 
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Hoofdstuk 13: Verschillende soorten markten.  

Eerst een deel actualiteit: de Belgische begroting. Op begrotingsvalk zijn wij 

vrij creatief geweest. We hebben bepaalde posten bestempeld als een 

zekere inkomst, terwijl dit niet het geval is. We voorspellen hierdoor een 

sterkere economische groei. Een begroting bevat de te verwachten 

inkomsten en uitgaven van het komende jaar. In principe zou dit in 

evenwicht moeten zijn. Wij hebben echter een begrotingstekort. We moeten 

besparen. We willen nog investeren in veel zaken, zoals de vergrijzing en 

de CO uitstoot, maar dit geld hebben we niet en kan enkel zorgen voor een 

nog groter tekort in onze begroting.  

Alles wat we tekort komen in onze begroting, is hetgeen we moeten gaan 

lenen. Dit is een sneeuwbaleffect. Elk jaar dat de begroting niet in evenwicht 

is, zal de staatsschuld vergroten. Hoe meer dit oploopt, hoe meer interest 

er zal moeten betaald worden. Om dit te kunnen afbouwen, hebben we nood 

aan een begrotingsoverschot.  

Tweede actualiteit: Italië probeert het goede leven te meten. Ze gaan niet 

meer kijken naar het BPP alleen. Ze willen verschillende indicatoren meten. 

Ze volgen de Beyond GBP beweging. We gaan niet enkel kijken naar de 

welvaart alleen, maar ook naar het welzijn.  

1. Bedrijven in competitieve markten 

Dit zal cruciaal zijn voor het bepalen van onze analyse-schema’s. De 

competitieve markt heeft veel verschillende verkopers en kopers. Ze bieden 

homogene goederen aan bijvoorbeeld een varken. Bedrijven kunnen vrij 

toe- of uittreden. Belangrijke nuance is dat de perfecte homogene markt 

niet bestaat. Er zal altijd een kwaliteitsverschil zijn. Deze markt is puur 

theoretisch.  

 

Bij een perfecte competitieve markt, zal geen enkele aanbieder een impact 

hebben op de prijs. Ze zullen een prijsnemer zijn op de markt. De 

aanbodcurve zal bijgevolg perfect inelastisch zijn. Er is één prijs.  

 

De totale opbrengst van een bedrijf is gelijk aan de verkoopprijs maal de 

hoeveelheid. De hoeveelheid die je verkoopt zal hetgeen zijn dat je verdient. 

De gemiddelde opbrengst is dus dezelfde als de prijs en deze is gelijk aan 

de marginale opbrengst, waaronder we elke bijkomende opbrengst per 

verkochte hoeveelheid verstaan. Dit zal verschillend zijn voor de andere 

markten.  
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Elk competitief bedrijf streeft een winstmaximalisatie na. Dit is het punt 

waar het verschil tussen de totale opbrengst en de totale kosten het grootst 

is. We gaan dit grafisch bekijken. De marginale kost zal snijden door uw 

totale kost. Dit is de optimale schaal. Je bedrijf produceert hier aan de 

laagste kost. Doordat we een horizontale lijn hebben voor onze prijs, zal de 

gemiddelde opbrengst gelijk zijn aan de marginale kost. Dit betekent dat 

zolang onze marginale opbrengst groter is dan onze kost, we de productie 

kunnen uitbreiden. Vanaf dit kleiner is zullen we de productie terugdringen.  

 

 
Een bedrijf kan kiezen tussen produceren op korte en lange termijn of 

tijdelijk sluiten of zelfs kiezen om volledig uit de markt te treden. Het bedrijf 

zal de sunk costs in rekening brengen. Dit zijn de kosten die al gemaakt zijn 

die niet kunnen gerecupereerd worden bij een exit.  

 

Het bedrijf zal tot een tijdelijke sluiting overgaan als de opbrengsten onder 

de variabele kosten aan. Je kan ze niet dekken, dus je zal sluiten en wachten 

op een beter economisch klimaat.  

 

   1 

                                       
1 Deze grafiek is niet te kennen (zie aankondiging Minerva). 
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Het bedrijf zal de markt definitief verlaten als ze nog meer verlies hebben. 

Ze zullen dan zowel onder de variabele als de constante kosten liggen. We 

moeten onze vaste kosten kunnen terugverdienen op lange termijn. Als dat 

niet mogelijk is, is het bedrijf te verlieslatend.  

 

Het marktaanbod is gelijk aan de som van de aangeboden hoeveelheden op 

de markt. We tellen dit op. Als uw totale opbrengst op de markt groter is 

dan uw totale kost als bedrijf, zullen deze incentives vinden om toe te treden 

tot de markt. Bedrijven zullen dit blijven doen tot de winst terug naar 0 

wordt gedreven. We zien op lange termijn een inealstisch aanbod. Bedrijven 

zullen dus blijven toetreden zolang er overwinst is.  

 

 
We zien dus dat de prijs die tot stand komt gelijk is aan onze marginale 

opbrengst. Dit hadden we al reeds vermeld. Alle bedrijen zullen in het 

middelpunt van de gemiddelde totale kost produceren. In deze situatie 

zitten we met een overwinst, waardoor er meer aanbieders op de markt 

komen. Dit zorgt voor een verschuiving van onze aanbodscurve, waardoor 

de overwinst wordt wegegewerkt. Op dit punt zullen er geen aanbieders 

meer toetreden.  
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Echter kan er ook sprake zijn van een sectoriële overinvestering. Er zullen 

producenten blijven toetreden tot de markt. Het aanbod zal nog meer naar 

rechts verschuiven. Er zullen verliezen zijn. Vanaf de prijs onder onze GTK 

gaat, zal er een overinvestering zijn op de markt. Er zal creative destruction 

optreden (Schumpetter), wat wilt zeggen dat de zwakkere weg zullen vallen. 

Dit moet ons aanbod terug naar links verschuiven.  

 

 
Het is niet zo dat wanneer we op de markt met een verlies zitten, dat elk 

bedrijf verlies maakt. Ze zullen nog steeds individueel winst maken.  

 

2. Monopolie 

Dit is het tegenovergestelde van wat we net gezien hebben. Er is maar één 

verkoper en deze heeft één product. Het is dus homogeen en we hebben 

geen directe substituten op de markt.  

 

Er zijn verschillende manieren waardoor we een monopolie hebben:  

• Eigendom van een belangrijke hulpbron 

• De overheid geeft een bedrijf het exclusieve recht om een goed of 

dienst te produceren.  

• De aard van de productiekosten maken een enkel producent 

efficiënter dan een aantal bedrijven.  

 

Overheden zijn geen fan van monopolisten, aangezien zij prijszetters zijn. 

Meestal zullen ze tussenkomen om de prijs te kunnen reguleren. We willen 

prijzen die betaalbaar zijn. In sommige gevallen zal de overheid 

monopolisten creëren, bv. wanneer ze een pattent toewijzen.  

 

Er bestaan natuurlijke monopolies. Dit is vaak wanneer één bedrijf 

efficiënter kan produceren. Dit kunnen ze doen tegen veel lagere kosten dan 

verschillende bedrijven samen. We zien dit bij de sporenindustrie. Elk bedrijf 

zou hetzelfde sporennetwerk moeten gebruiken. Dit leidt tot een monopolie. 

Bij ons heeft de staat deze in handen.  
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We hebben bij de monopolist een dalende vraagcurve. Dit is anders dan bij 

onze competitieve markten. Hier vonden we de vraagcurve niet terug, 

omdat deze dezelfde is als onze prijs. Bij een monopolist zal de vraag 

minderen, naargelang de kostprijs stijgt. Dit is een groot verschil tussen 

beide markten. Bij deze markt zal onze vraag niet meer samen vallen met 

de marginale opbrengsten. Ze zullen wel vertrekken vanuit hetzelfde punt, 

maar dit is de helft.  

 

 
 

De winstmaximalisatie is hetzelfde. Ze zullen hun winst maximaliseren door 

een hoeveelheid te produceren, waarbij de marginale opbrengst gelijk is aan 

de marginale kost. Om de prijs te bepalen, moeten we vanuit dit punt recht 

omhoog. Dit is de monopolieprijs. Ons punt B zal het punt van Cournot zijn. 

Dit zal de prijs bepalen, hoewel de monopolist dit niet moet volgen.  

 

 
 

Monopolisten zullen vaak beide doen. Ze zullen vaak de marktprijs en 

hogere prijzen opleggen. Ze doen aan prijsdiscriminatie. Je verkoopt een 

groot deel aan de marktprijs, maar andere mensen zullen meer betalen.  
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We gaan eerst kijken naar een voorbeeld: de medicijnenmarkt. We hebben 

een patent. Je hebt een markt met een horizontale marginale kost en 

marginale opbrengst. Als we bij dit kruispunt naar omhoog gaan, vinden we 

het punt van Cournot of de prijs van ons product. Vanaf dat het patent zal 

wegvallen, komen er meer producenten op de markt.  

 

 
Het verschil tussen een monopolie en competitieve markt, is dat bij het 

eerste de prijs hoger zal liggen. Consumenten zullen meer betalen. Dit is 

niet wenselijk. Voor de producent is dit wel wenselijk. Een monopolie zorgt 

voor welvaartsverlies. Er zal meer producentensurplus zijn (deze keer geen 

driehoek). Het welvaartsverlies zal gedragen worden door de consument.  
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Een monopolie en een belasting zorgen allebei voor een deadweight loss. 

Dit is op maatschappelijk vlak evengroot en in beide situaties zal de 

consument een deel van zijn surplus verliezen. Echter zal bij de monopolist 

de welvaartswinst naar één producent gaan. Bij het opleggen van een 

belasting zullen de producenten ook een verlies kennen en zijn er inkomsten 

voor de staat. Door het welvaartsverlies dat gekend is wanneer er een 

monopolie komt, zal de overheid deze proberen tegen te gaan. Ze willen de 

sector competitiever houden.  

 
 

Een monopolist kan de markt in groepen opdelen. Dit noemen we 

prijsdiscriminatie. Dit komt constant voor. Een belangrijk kenmerk is dat de 

personen niet zomaar kunnen overlopen naar een andere groep. Je behoort 

tot de ene of de andere groep. Door het invoeren van een prijsdiscriminatie, 

zal je het consumentensurplus gaan afbouwen. Er komt producentensurplus 

bij. De producent kan prijsdiscriminaties blijven doorvoeren, totdat er niets 

meer over is van het consumentensurplus. Dit geldt wanneer we 

prijsdiscriminaties zullen invoeren boven onze prijs. Wanneer we 

prijsdiscriminaties invoeren onder de prijs, zal er een deel van het 

deadweight loss worden overgenomen. Dit is niet enkel positief, omdat alle 

welvaartswinst naar één producent zal gaan. In België zorgt dit voor grote 

discussies. Er is welvaartsverlies, maar de producent betaald hier geen 

enkele belasting op. De beste prijsdiscriminatie die ze kunnen invoeren, is 

een waarbij ze zowel het consumentensurplus als de deadweight loss 

innemen.  
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Een monopolie komt in de maatschappij niet heel veel voor. Er zijn vaak 

substitutieproducten.  

 

3. Monopolistische concurrentie 

Dit leunt sterk aan de competitieve markt. Er zijn veel producenten en er is 

vrije toetreding tot de markt. Het verschil met de competitieve markt is dat 

in deze markt er productdifferentiatie is. Dit is de meest voorkomende 

markt. Iedere individuele producent zal zijn eigen, kleine markt hebben. Ze 

hebben een gedeeltelijke marktmacht en kunnen dus deels de prijs bepalen. 

Dit is wel beperkt. Als ze te hoog gaan, zullen de consumenten naar een 

substituut product overgaan.  

 

Het doel van een producent is om ervoor te zorgen dat er minder 

substitueerbare goederen zijn. Ze kunnen dit op verschillende manieren 

doen:  

• Creatie van merken en merktrouw 

• Kleine verschillen in verpakking en emoties 

• Opties 

• Creatie van een verhaal, belevenis, geschiedenis of plaats achter het 

product.  

 

Reclame zal een voorbeeld zijn van het creëren van marktmacht binnen de 

monopolistische concurrentie.  
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Op korte termijn zal de winst hetzelfde zijn als bij de monopolie, namelijk 

ons punt van Cournot. Op lange termijn zal de winst het dieptepunt van de 

gemiddelde totale kost zijn, net zoals bij de volkomen concurrentie. De 

vraag zal voor iedere producent kleiner en elastischer worden. Er zal een 

nieuwe marginale opbrengst komen, waardoor we een nieuw punt van 

Cournot krijgen. Dit betekent dat de winst kleiner zal zijn. De overwinst op 

de markt zal geleidelijk aan verdwijnen.  

 

 
 

Soms zullen er zodanig veel toetreders zijn dat er verlies is. Het punt van 

Cournot ligt dan onder de gemiddelde totale kost. De zwakke zullen opnieuw 

ervan tussen moeten. Er treedt opnieuw Creative Destruction op.  
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Uitendelijk zal je op lange termijn een evenwicht krijgen. Je zal de 

gemiddelde totale kosten raken. Er zijn veel gelijkenissen met de 

competitieve markt. Wanneer er overwinst is, zullen er nieuwe aanbieders 

op de markt komen, echter zullen ze niet produceren op hun efficiënte 

schaal. Dit zal niet op het dieptepunt van de gemaakte kosten zijn, doordat 

er geen volkomen concurrentie is.  

 

Bij monopolistische concurrentie zal de prijs hoger liggen dan wanneer we 

een competitieve markt hebben. Er is in deze situatie een gedeeltelijke 

marktmacht.  

 

4. Oligopolie 

Kenmerkend aan deze marktvorm is dat er een aantal grote producenten 

zijn. Er zijn verschillende toetredingsbarrières door de zware investeringen. 

De grote oligopolisten zullen elkaar in het zak proberen zetten of net acties 

opstellen om toch samen te werken. Ze zullen gezamenlijk optreden als een 

monopolist. Een voorbeeld hiervan is kartelvorming, dit is echter verboden.  

 

Er is hier marktmacht, maar ook concurrentie. Er zijn alternatieven, 

waardoor de oligopolisten niet volledig de prijs kunnen zetten. Vaak zullen 

er acties optreden om de andere speler/spelers uit de markt te werken.  

 

Het Nash-Equilibrium is een berekening van John Nash. Eens je een 

bepaalde aanpak hebt gekozen, zal je geen baat hebben bij het aanpassen 

van deze aanpak. Een voorbeeld hiervan is het Prisoners Dilemma, waarbij 

de meeste gevangen zullen bekennen. Ongeacht wat de andere zal doen, 

kies je voor de beste uitkomst voor jezelf. Dit idee wordt vaak gebruikt om 

oligopolisten te bestuderen.  
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Extra 

Er is het IS-LM model. Dit is een macro-economisch model, waarbij de 

goederenmarkt en de geldmarkt samen zullen komen. We zoeken het simultaan 

evenwicht tussen de simultane markten. Uw interesvoet brengt het evenwicht tot 

stand, zodat uw geldvraag gelijk is aan het geldaanbod.  

Er zijn twee curves: de IS en LM curve. Wanneer onze consumptie, investeringen, 

overheid of export stijgt, zal de curve stijgen. Op deze manier moeten we 

economische crisissen aanpakken.  

De LM-curve toont het evenwicht tussen het geldaanbod en de prijs/inflatie. 

Wanneer we een economische crisis hebben, zullen we minder hebben. Onze IS-

curve zal naar links verschuiven. De economische activiteit is gezakt. De IS-curve 

zal dus aantonen of je een stijging of afname hebt van de daarnet benoemde delen.  

De LM-curve zal opschuiven naar rechts bij een toename van het geldaanbod, of 

een afname van de geldvraag. Je geld zal dan minder waard zijn.  

De zaken die het IS beïnvloeden, zullen ons geldaanbod/vraag ook beïnvloeden. 

Dit wil zeggen dat wanneer we een verschuiving hebben van de IS-curve dat onze 

LM-curve ook zal verschuiven. 

 

 

 

 

 

 

 


