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Samenvatting bedrijfseconomie: 
OIKONOMIA 

1 INLEIDING  

1.1 ECONOMIE?  
Dagdagelijks nemen we met z’n allen vele beslissingen  staan meestal in het teken van ons 

‘welbevingen’, omdat we het graag zo goed mogelijk willen hebben. 

- Economen bestuderen vooral de creatie van welvaart. 

o Het gaat goed met onze economie als deze welvaart creëert en investeert in 

toekomstige welvaart. 

o Maar middelen zijn beperkt, dus afwegingen moeten gemaakt worden bij het nemen 

van beslissingen. 

 Hoeveel nut wordt ervaren?  

 Wat is het beste alternatief?  iets kunnen zeggen over het beleid. 

- ‘Economie’ als discipline = tool-box om deze beslissingen te analyseren en hun gevolgen in te 

schatten. 

o Keuzes begrijpen en achterhalen hoe we misschien betere keuzes kunnen maken door 

de gevolgen op voorhand beter in te schatten. 

o Individuele beslissingen als beslissingen voor samenleving als geheel te bestuderen. 

 Er zijn ook veel andere tool-boxen!! 

 Doel = inzicht in belangrijke economische tools door ze te kaderen in hun 

historische context en toe te passen op ‘economische’ problemen en 

vraagstukken van vandaag. 

1.2 CASE STUDIE: SOMS WORDT ONZE ECONOMIE GECONFRONTEERD MET ONVERWACHTE 

SCHOKKEN VAN BUITEN DE ECONOMIE (SOMS OOK VAN BINNEN DE ECONOMIE) 
vb.: COVID-19  

Effect op omzet van de bedrijven (na bevraging): 

1/3 minder omzet dan voor de lockdown 

 

 

 

Groeicurve: BBP (als beste maatstaf) 

Daling van 10% op kwartaal basis  tot 

WOII teruggaan om een gelijkaardig 

effect te zien. De recessie van 2010 was 

relatief beperkt in vergelijking met 

COVID. 
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1.2.1 Lockdown: gezondheid vs. economie?  

Economie = systeem  

- Systeemdenken: alles hangt aan elkaar; kringloop die 

zichzelf in evenwicht houdt. 

- ‘Natuurlijk’ evenwicht tussen productie en consumptie: 

o Idee gaat terug tot de 18de eeuw (cf. infra) 

o Gezinnen en bedrijven 

o Overheid (en buitenland): inkomsten van 

belastingen gaan gebruiken om bepaalde zaken 

te financieren. 

 Vb. gezondheidszorg 

 Maar daarvoor is het van belang dat de 

economie blijft draaien (deze inkomsten 

nodig) 

 

 

 

 

 

1.2.2 Hoe ‘ernstig’ is de situatie? 

Bruto Binnenlands Product = optelsom van alle 

goederen en diensten die in een jaar 

geproduceerd worden binnen de landsgrenzen 

(en niet als input gebruikt worden om verder 

afgewerkte goederen mee te maken)  grootste 

krimp sinds WOII !!  

 

 

 

1.2.3 Hoe gaat het NU met de economie? 

Economie is goed aan het herstellen. 

- Herstel = inhaalbeweging naar het niveau 

van voordien.  

- Gaat zich de volgende kwartalen 

normaliseren = veerkrachtige economie. 

MAAR bedrijven vinden moeilijk de juiste mensen 

= ‘job-crisis’, terwijl er wel veel mensen 

beschikbaar zijn (1/3) 

- Relatief lage werkloosheid, terug economische groei na krimp in 2020, skill-mismatch. 

- Budgettaire situatie overheid baart (grote) zorgen, maar dit is voor België geen nieuwe situatie 
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- Vandaag ook (zeer) hoge beurskoersen: 

o ‘Als het goed gaat op de beurs, dan gaat het 

goed met de economie!’  

o Beurskoersen = gemiddelde vd waarde van 

aandelen van bedrijven. 

 Nasdag ~ technologie, S&P500 ~ 500 

beste bedrijven, dow jones ~ industrie 

 LT evolutie: enorme stijging 

 COVID-19 beursdip (maart-april 2020) 

goed verteerd, wel vragen rond 

herstel van de reële economie. 

o Interpretatie/betekenis hoge beurskoersen? 

Nuance cf. profit paradox 

 Markup = prijs – marginale kost 

(= variabele kost per 

geproduceerde eenheid) = 

hoeveel macht een bedrijf heeft 

 sterk toegenomen: bedrijven 

hebben meer marktmacht, dus 

minder concurrentie bij 

bedrijven. Vooral bedrijven die 

al een hoge markup hadden in 

de jaren ’80, hebben hun 

marktmacht nog verder 

vergroot. 

 Grote bedrijven maken nog meer winst. 

 Op basis van verwachtingen kleine bedrijven gaan overnemen om te 

vermijden dat die kleine bedrijven op termijn groter zouden worden.  

 

- Bedrijven maken meer winst dan ooit tevoren: 

o Rendabiliteit mediaanbedrijf bleef vlak: vooral dominante topbedrijven hebben hun 

winst spectaculair verhoogd. 

o Hoe? 

 Innovatie 

 Maar vooral door het afschermen van hun markten via schaalvoordelen, 

netwerkvoordelen, patentposities,… (cf. big pharma, big tech, big finance,…) 

o Topbedrijven werden zeer rendabel door concurrentie te elimineren (vb. via killer 

acquisitions)  topbedrijven hebben macht, controleren markt. 

o Gebrek aan concurrentie laat hoge prijzen toe. 

 Vb. adverteren op FB is zeer duur 

 Vb. vaccin van Pfizer is zeer duur 

 

- Maar hier wordt toch ‘iedereen’ beter van? 

o Grafiek: kloof marktwaarde productie en loonmassa 

 1980-2020: productie verhoogt, maar het reële loon 

blijft constant  bedrijven hebben meer wacht over 

werknemers, waardoor ze lonen lager kunnen houden.  
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 Winst bedrijven gaat vooral naar aandeelhouders: beurskoersen 

weerspiegelen niet dat het goed gaat met werknemers, maar wel heel goed 

nieuws voor de aandeelhouders (aandelen worden meer waard). 

o Amerikaanse bedrijven: 

 Rendabiliteit steeg van 1-2% 

rond 1980 tot 7-8% in 2016 

(enorme toename) 

 Loonmassa typisch 20% 

vd omzet 

 Ratio winst/loonmassa: 

o 5% in 1980 

o 43% in 2012 

o >30% rond 2018 

 Rendabiliteit van Amerikaanse 

bedrijven vb. Apple & Facebook: winst/loonmassa >300% 

 ‘The success of thriving firms is not beneficial for workers. The rise of market 

power shows that inside the firm there is a shift of money flowing from 

compensation for work to compensation for profits, and hence to ownership 

of the firm (= aandeelhouders).’  

 

- Hoge prijzen om winst te maximaliseren: 

o Leiden tot lager verkoop dan bij lage prijzen (cf. H1 en H9) 

 Stel iPhone kost 50 euro; dan explodeert te verkoop, maar maakt Apple weinig 

winst. 

o Lagere productie  lagere tewerkstelling  relatief lage lonen, weinig job-verloop, 

minder kansen voor jongeren en vooral laaggeschoolden. 

 VS: arbeidsparticipatie daalt, ook van vrouwen 

 Laagste lonen al 30 jaar vlak in VS  enorme toename ongelijkheid. 

 Tweedeling arbeider & kenniswerker = voeding voor ongelijkheid en polarisatie (frustratie) 

o Arbeider < lager loon, minder jobs, hoge prijzen, geen aandelen 

o Kenniswerker < hoog loon, meer job-mogelijkheden, hoge prijzen, veel aandelen 

 Gevolg voor overheidsbeleid: voldoende bedrijven die moeten concurreren met elkaar                

(= mededingingsbeleid) 

o “High stock prices are NOT a sign of a healthy economy because in competitive markets 

high profits attract new entrants who see an opportunity to grab a share of those 

profits.” 

 Competitieve markten  zeer hoge winst verdwijnt door toetreding nieuwe 

bedrijven 

o “Government policy currently tilts the scale pro (big) business, away from pro market, 

which creates an increasing gap in wealth between those with stocks and those 

without.” 

o “Technological progress is to the benefit of everyone, if markets are competitive.” 

o “The welfare cost of market power is estimated to be 7% of GDP…” 

o “Today, the only way to avoid another calamity and restore the economic order is to 

bet on pro-market reforms that break the power of mega-firms.” 
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1.3 ECONOMIE OP LANGERE TERMIJN 

1.3.1 Waar kan je vandaag het best geboren worden met het oog op een welvarend leven?  

Grote kans dat je spontaan een land of werelddeel als antwoord op deze vraag geeft, omdat de 

gemiddelde welvaart vandaag zeer sterk verschilt van land tot land.  

- Levensverwachting als indicator (vb. Japan, Zwitserland, Australië,…)  

- ‘Welvaart’ = containerbegrip waar economie als discipline ook zijn eigen invulling aan geeft. 

o Meest gebruikte economische maatstaf = bruto binnenlands product (BBP) per hoofd. 

 = optelsom van alle goederen en diensten die in een jaar geproduceerd 

worden binnen de landsgrenzen en niet als input gebruikt worden om verder 

afgewerkte goederen mee te maken. 

o Welvaartsevolutie (van BBP) laatste 2000 jaar:  

 Periode tot 1800 vrij gelijkend voor alle werelddelen. 

 Periode van 1800 tot nu: ontstaan grote verschillen  vooral West-Europa is 

na WOII losgekomen (sterke stijging) 

 Verklaring? Waarom toen en waarom in bepaalde gebieden? 

 

1.3.2 Divergentie vanaf de 19de eeuw 

Pas vanaf 19de eeuw grote verschillen tussen landen: 

- In 15de eeuw zou de plaats waar je in de wereld geboren werd veel minder impact gehad 

hebben op je verwachte welvaart  wie je ouder zijn en wat je geslacht is, zouden alles 

bepaald hebben. 

- Vandaag zijn ouders en geslacht ook belangrijk, maar – in tegenstelling tot 350 jaar geleden – 

heeft locatie ook een gigantische impact. 

Redenen?  

1. Industriële revolutie (IR) < eerst Engeland, dan de rest van Europa en VS 

2. Opkomst nieuw economisch systeem: ‘kapitalisme’ 

o Manier op productie en verdeling van goederen in een economie te bepalen. 

o Drie kenmerken < 

 Productie binnen bedrijven (veel mensen bij elkaar) 

 Markten = plaats waar bedrijven en klanten producten vrijwillig ruilen tegen 

prijs < productiekost om eigenaars van bedrijven te vergoeden voor 

ondernemingsinitiatief  vraag en aanbod komen samen. 
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 Private eigendom kapitaalgoederen 

Middeleeuwen: ook (primitieve) lokale markten en private eigendom, maar productie gebeurde door 

individuele ambachtslui, verkopers of families. 

- Bedrijven concurreren  sterkere prikkels om betere technologieën te gebruiken  

traditionele ambachtslui. 

- Bedrijven nodige schaal om te investeren, onmogelijk voor familie als productie-eenheid. 

 

3. Gevolg: geografische expansie van het systeem (lokale en internationale markt)  verdere 

mogelijkheden tot welvaart verhogende specialisatie en ruil. 

o Vb. China= stijging vanaf jaren ’80 ~ markteconomie ja – nee  de overheid heeft nog 

relatief veel controle via staatsbedrijven. 

o Vb. Noord-Korea: blijft communistisch  Zuid-Korea: volgt mee de markteconomie 

vanaf 1970. 

 

!! Term kapitalisme refereert niet naar een zeer specifiek systeem, maar naar een verzameling 

systemen die drie elementen bevatten, die op verschillende manieren te combineren zijn. 

1.3.3 Aandeel in wereldinkomen 

- Tot 1800: 50% aandeel ASIA3, G7 slechts 25% aandeel. 

- Vanaf 1800 stijgt aandeel G7 tot 50% 

 

 Omkering van belang in de wereldeconomie (cf. nu 

blijft er weer een omkering bezig: de Aziatische landen krijgen 

weer meer macht) 

 

Moet je wel zeer rijk zijn om lang te leven?   Brengt rijkdom welzijn/geluk/tevredenheid? 
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1.3.4 Kapitalistische instellingen = garantie op welvaart?  

Kapitalistische instellingen creëren geen voldoende voorwaarde voor permanente verhoogde 

levensstandaard. Vele landen hebben bedrijven, markten en private eigendom; maar hun economieën 

slagen er toch niet in om de welvaart stelselmatig voor iedereen te verhogen. 

Vele redenen: 

- Overheid slaagt er niet in private eigendom voldoende te beschermen door juridisch systeem. 

- Markten zijn niet competitief en bedrijven overleven door connecties met overheid. 

- Overheid is gecapteerd door rent-seekers. 

 

 Belangrijke rol overheid om economisch systeem 

een succes voor iedereen te maken. Er is een goede 

overheid nodig om het systeem goed te laten 

werken. 

 MAAR: de toename van welvaart ging gepaard met 

een toegenomen impact van de mens op de 

leefomgeving en op het gebruik van de natuur. 

o Bij keuzes die we maken worden we 

typisch geconfronteerd met beperkingen. 

o Spectaculaire stijging welvaart ging samen 

met het gebruik van ons gezamenlijk 

‘natuurbudget’.  

 

1.3.5 Ecologische grenzen 

Grenzen veilige zone van planetaire systemen overschreden inzake 

biodiversiteit, klimaat en stikstofcyclus  rechtstreeks verbonden 

aan energiegebruik en landgebruik (druk vanuit o.a. energie- 

mobiliteits-, en agrofoodsysteem (landbouwproducten voor 

menselijke consumptie).  

Ecologische voetafdruk = de (productieve) grond- en 

wateroppervlakte (in hectare) waar iedereen recht op zou hebben. 

- Indien wij niet meer willen verbruiken of consumeren dan wat de aarde jaarlijks produceert 

(dus enkel rendement verbruiken, niet het natuurlijk kapitaal). 

- Indien alle mensen dezelfde toegang zouden hebben tot de natuurlijke hulpbronnen. 

o Ecologische voetafdruk = (maximum) 1.8 hectare 

 Huidige voetafdruk wereldbevolking = 2.7 hectare 
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 Huidige voetafdruk van de Belg 

(gemiddeld) = 7 hectare 

o We zijn dus eigenlijk de wereld aan het 

opeten. 

- HDI vanaf 0.80 is goed ontwikkeld  groene 

zone: geen enkel land is kunnen evolueren naar 

een hoge HDI op een ecologisch duurzame 

manier (=> duurzaamheidsvraagstuk). 

o Ecologische duurzaamheid is een 

essentieel duurzaamheidsprincipe, 

gekoppeld ook aan verdelingsproblemen. 

o Ook sociale rechtvaardigheid is een essentieel duurzaamheidsprincipe. 

 
 

 

- De planeet geeft bovengrenzen, maar als we 

gelijkheid willen, moeten we ook ondergrenzen 

stellen = doughnut economy.  

 

 De duurzaamheidsuitdaging = maatschappelijk 

probleem. 

o Geen eenvoudige oplossingen. 

o Interdisciplinaire aanpak nodig. 

o Economie als deel(tje) van oplossing 

 ‘How stuff works” = belangrijke 

kennis om iets te veranderen.  

2 WELVAART EN MARKTEVENWICHT 

2.1 GOED, MAAR NIET GOED GENOEG 
Hoe gaat het met onze economie? 

- Veelheid aan economische informatie beschikbaar. 

- Vele vacatures, knelpuntberoepen, maar ook werkloosheid. 
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- Economische groei, maar ook systematisch begrotingstekort en hoge publieke schuld. 

Wat is ‘onze economie’?  groepen/agenten definiëren 

- De moderne economie = complex systeem van 

productie en consumptie met beperkte 

middelen. 

o Private bedrijven produceren goederen 

en diensten en zorgen voor 

tewerkstelling. 

o Overheden voorzien aanbod van 

publieke goederen en diensten, kopen 

aan bij bedrijven en stellen ook veel 

werknemers tewerk. 

 Reguleren, initiëren grote 

maatschappelijke projecten, via 

budgettair beleid economische 

activiteit aansturen. 

 Regelgeving waarbinnen de economie kan werken. 

o Consumenten kopen goederen en diensten aan, betalen belastingen en vormen het 

menselijk kapitaal dat de economie doet draaien. 

o Activiteiten en transacties gebeuren op markten. 

 Interacties tussen de verschillende agenten – vormen van een markt. 

 Vb. markt voor goederen en diensten, arbeidsmarkt,… 

- Functioneert dit complexe systeem goed, dan gaat het goed met onze economie. 

- Economen focussen op de creatie van huidige en toekomstige welvaart door het systeem 

o Deze cursus = economisch systeem ontrafelen. 

o … maar economie is niet alles, welvaart is in essentie een interdisciplinair probleem. 

2.2 BELGIË IN DE GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX (GCI) 

2.3 WELVAART: EEN INTERDISCIPLINAIRE ZOEKTOCHT 
Welvaart = in welke mate leidt inzet van middelen (allocatie) tot economische baten?  

Allocatieproblemen (toewijzen van middelen aan iets) 

 Vb. moeten we meer openbaar vervoer hebben of op snelwegen een extra rijststrook 

aanleggen om files te vermijden?  analyse van kosten en baten om beperkte middelen zo goed 

mogelijk in te zetten. 

Economen bestuderen het verschil tussen baten en kosten van inzet van middelen = welvaartsanalyse. 

Waarom is allocatie belangrijk? 

- Maatschappij en haar schaarse middelen:  

o Goed middelenbeheer is belangrijk omdat middelen schaars zijn. 

o Maatschappij kan niet alle gewenste goederen/diensten produceren omdat middelen 

beperkt zijn. 

- Voorbeelden uit gezondheidszorg:  

o (1) Ons systeem van gezondheidszorg is sterk, maar… 
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 Medische fouten zijn de 3de grootste doodsoorzaak in VS (dit staat niet in de 

officiële statistieken – systeem niet voldoende voorzien om informatie te laten 

doorvloeien). 

 Dus informatie is belangrijk: niet omdat je niet weet dat het gebeurt, dat het 

niet gebeurt.  

 Misschien kunnen er sterfgevallen vermijden worden door meer middelen aan 

dat aspect te geven, maar daar is informatie voor nodig. 

o (2) Lifestyle diseases: gevolgen van ongezonde of suboptimale levensstijl (vb. voeding, 

beweging, alcohol, roken, stress,…) 

 Directe medische kost = goed voor minimaal 35% vd gezondheidszorguitgaven 

 Indirecte economische kost = door productiviteitsverliezen (kunnen niet 

tewerk gesteld worden) ~ 1.2% van BBP. 

 Door de eigen levensstijl aan te passen, kan er veel van deze 

problemen vermeden worden. Toch wordt er maar 2% vh budget 

uitgegeven aan preventie. 

 Er wordt voornamelijk geld besteed aan de curatieve gezondheidszorg 

 De allocatie is dus niet optimaal – meer nood aan preventie ~ “voorkomen is 

beter dan genezen”. 

Te leren uit deze voorbeelden: 

- Goede allocatie vereist goede informatie. 

- Systeem kan inefficiënt zijn vanuit een allocatief oogpunt (schaarse middelen). 

- De zoektocht naar welvaart is multi- en interdisciplinair. 

2.4 WELVAART UIT MARKTTRANSACTIES 
Welvaartsanalyse = nadenken over het allocatieprobleem. 

2.4.1 Elementaire economische welvaartsanalyse 

Welvaartseconomie bestudeert hoe allocatie van middelen economische welvaart beïnvloedt. 

Economen vinden markten meestal een goede manier voor welvaart-optimaliserende allocatie: 

markten die goed functioneren ondersteunen de economie. 

- Welke voordelen halen kopers en verkopers uit marktparticipatie? 

- Hoe zijn voordelen zo groot mogelijk voor de samenleving als geheel? 

o Maar MEESTAL – nuance: er moeten wel bepaalde voorwaarden voldaan zijn. 

2.4.2 Wat is een markt? 

Markt = een groep kopers en verkopers van bepaald goed of dienst (al dan niet ‘georganiseerd’). De 

plaats waar consumenten en producenten samenkomen  kopers bepalen de vraag; verkopers 

bepalen het aanbod. 

Termen van vraag en aanbod verwijzen naar het gedrag van mensen, bij hun interactie op markten. 

Voorlopig uitgangspunt (enkele assumpties):  

- Producten zijn identiek = homogeen (vb. een computer is een computer, geen onderscheid 

tussen merken of types). 

- Veel kopers en verkopers zodat niemand invloed heeft op de prijs. 

o Dit is niet altijd even realistisch, maar wel het eenvoudigst om te analyseren. 
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o In de meeste gevallen zullen onze ideeën reeds toepasbaar zijn voor richtinggevende 

analyses. 

2.5 VRAAG, AANBOD EN MARKTEVENWICHT 
Vraag en aanbod = twee meest gebruikte woorden onder economen, omdat vraag en aanbod krachten 

zijn die een markteconomie laten werken  zij bepalen ‘prijs’ en ‘hoeveelheid’ (i.e. allocatie). 

Hoe beïnvloedt een gebeurtenis of maatregel de economie?  

2.5.1 Vraag 

Voorbeeld: bereidheid tot betalen van 4 kopers voor een album van The Rolling Stones. 

KOPER 
- John 
- Paul 
- George  
- Ringo  

BEREIDHEID TOT BETALEN 
- 100 
- 80 
- 70 
- 50 

    

2.5.1.1 Vraagschema:  

PRIJS 
- >100 
- 80 – 100 
- 70 – 80 
- 50 – 70 
- 50 of minder 

KOPERS  
- Geen  
- John 
- John en Paul 
- John, Paul en George 
- John, Paul, George en 

Ringo 

GEVRAAGDE HOEVEELHEID 
- 0 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 

 

2.5.1.2 Vraagcurve: 

 

Wet van de vraag = bepaalt dat, ceteris paribus (bij ongewijzigde omstandigheden/al de rest blijft 

hetzelfde), de gevraagde hoeveelheid van een goed daalt indien de prijs van dit goed stijgt  negatieve 

relatie tussen prijs en hoeveelheid. 

Grafisch voorstellen: hoeveel eenheden van het 

product worden gevraagd in functie van de prijs? 

Als er heel veel consumenten zijn: trapfunctie 

met héél kleine trapjes, eigenlijk voorgesteld als 

rechte. 
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2.5.1.3 Verandering in gevraagde hoeveelheid 

Als de prijs wijzigt = beweging langs de vraagcurve 

 verandering in gevraagde hoeveelheid 

veroorzaakt door verandering in de prijs vh 

product. 

Andere factoren die de vraag beïnvloeden?  

- Smaken en voorkeuren 

- Prijzen van verwante goederen 

o Substitutiegoederen 

 = wanneer prijsdaling van goed A leidt tot een daling vd vraag naar goed B. 

 Vb. yoghurt en chocolademousse; bier en sinaasappelsap; elektriciteit en 

verwarmingsketels op aardgas. 

o Complementaire goederen 

 = wanneer prijsdaling van goed A leidt tot een toename vd vraag naar goed B. 

 Vb. yoghurt en bosvruchten; zoute nootjes en bier; benzine en benzinewagens 

- Consumenteninkomen 

- Aantal kopers 

- Verwachtingen  

Deze determinanten gaan de vraagcurve veranderen (V1  V2). Vraagcurve kan in beide richtingen 

verschuiven (wenteling): naar links betekent minder aantallen, naar rechts betekent meer aantallen. 

Het gaat in dit geval over een verandering die bij elke prijs de gevraagde hoeveelheid wijzigt. 

 

Voorbeeld: vraag naar confituur. 

- Prijs choco gaat omhoog, dus confituur wordt relatief gezien interessanter. De vraag zal 

daardoor toenemen (verschuiving van de vraagcurve naar rechts). 

- Prijs brood daalt, waardoor ook de vraag naar brood zal dalen (want brood en confituur 

worden vaak samen geconsumeerd). De curve zal zich naar links verschuiven. 
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2.5.2 Aanbod 

Voorbeeld: kosten van vier mogelijke verkopers  zegt iets over de efficiëntie van de producent om 

een goed te kunnen aanbieden. 

VERKOPER 
- Bram 
- Désiree 
- Stijn 
- Sumeyera  

KOSTEN 
- 900 
- 800 
- 600 
- 500 

 

Met welke ‘kost’ gaan de aanbieder naar de markt?  

3D-printer gekocht: 5000 euro te gebruiken voor productie van 1000 stuks  kapitaalkost per item is 

dan 5 euro, de materiaalkost per item is 4 euro – dus: totale kostprijs per product is 9 euro. 

Stel nu een bestelling aan 7 euro per stuk < rekening houden met de materiaalkost van 4 euro (want 

de machine is toch al betaald), dus nog 3 euro over om de kost van de machine terug te betalen  

= marginale kost (= bijkomende productiekost per extra geproduceerde eenheid). 

2.5.2.1 Aanbodschema 

PRIJS 
- 900 of meer 
- 800 – 900 
- 600 – 800 
- 500 – 600 
- Minder dan 500 

VERKOPERS 
- Sumeyera, Stijn, Désiree, Bram 
- Sumeyera, Stijn, Désiree 
- Sumeyera, Stijn 
- Sumeyera 
- niemand 

AANGEBODEN HOEVEELHEID 
- 4 
- 3 
- 2 
- 1 
- 0 

 

2.5.2.2 Aanbodcurve 

Omgekeerd verband dan bij vraag: positief verband. 

Hoe hoger de prijs, hoe meer producenten efficiënt 

zijn om goederen aan te bieden aan die prijs. 

Wet van het aanbod = stijging prijs leidt tot stijging 

aangeboden hoeveelheid, ceteris paribus. Daling prijs 

leidt tot daling aangeboden hoeveelheid. 

2.5.2.3 Verschuiving van het aanbod 

Determinanten van verschuivingen vh aanbod: 

- Prijzen van gerelateerde goederen 

- Inputprijzen  

o = prijzen van goederen, die een 

kost zijn in de productie. 

- Productiviteit 

o Vb. Technologische vooruitgang 

- Verwachtingen  
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2.5.3 Vraag en aanbod samen 

Markt in evenwicht = situatie waar de prijs een zodanig niveau bereikt dat de aangeboden hoeveelheid 

gelijk is aan de gevraagde hoeveelheid. Kopers noch verkopers hebben incentive om iets te 

veranderen. 

- Evenwichtssituatie = alle economische agenten zijn tevreden. Ze hebben geen neiging om iets 

anders te gaan doen, hun gedrag bij te sturen. 

- Evenwichtsprijs  

o = prijs die de aangeboden en gevraagde hoeveelheid in evenwicht brengt. 

o Grafisch: de prijs waar de vraag- en aanbodcurve elkaar snijden. 

- Evenwichtshoeveelheid  

o = gevraagde en aangeboden hoeveelheid bij de evenwichtsprijs. 

o Grafisch: de hoeveelheid waar de vraag- en aanbodcurve elkaar snijden. 

 

2.5.3.1 Stel dat de markt niet in evenwicht is: prijs > evenwicht. 

 

Bij een prijs van 2.5 euro worden 4 eenheden gevraagd, maar er is een aanbod van 10 eenheden. De 

producenten zitten met een verschot (= aanbod-surplus), dus er komt een reactie: ze gaan de prijs 

verlagen in de hoop dat ze hun producten gaan kwijt geraken.  
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De daling zal doorgaan tot de prijs de evenwichtsprijs bereikt; op deze manier worden alle eenheden 

die geproduceerd worden, verkocht. 

 Aanbod-surplus (overschot) 

o Indien de prijs > de evenwichtsprijs  aangeboden hoeveelheid > gevraagde 

hoeveelheid. 

o Excessief of overtollig aanbod 

o Aanbieders zullen hun prijs verlagen om producten te kunnen verkopen 

 Op die manier evenwicht naar het evenwicht (V = A) 

2.5.3.2 Stel dat de markt niet in evenwicht is: prijs  < evenwichtsprijs 

Indien de prijs lager is dan de evenwichtsprijs; dus wanneer de prijs té laag is, dan is er een aanbod-

tekort (= vraag-overschot). Veel mensen gaan het product willen kopen aan die prijs, maar er zijn te 

weinig producenten die aan die prijs efficiënt kunnen produceren. Er vormt zo een druk op de prijs 

langs onder, met meer betalingsbereidheid als gevolg. 

 Aanbod-tekort (vraag-surplus) 

o Indien de prijs lager < de evenwichtsprijs  aangeboden hoeveelheid < gevraagde 

hoeveelheid. 

o Excessieve of overtollige vraag 

o Aanbieders zullen hun prijs verhogen omdat er te veel kopers op zoek zijn naar te 

weinig goederen (kopers bieden tegen elkaar op). Op die manier beweging naar het 

evenwicht. 

2.5.3.3 Evenwichtsveranderingen?  

Markten zijn dus ‘zelfregulerend’, hoe zouden we dan in een situatie kunnen belanden waarin er geen 

evenwicht is?  

Maatregel/gebeurtenissen die de markt beïnvloeden (veranderingen in de determinanten van vraag 

en aanbod) – vb. tekort aan grondstoffen. Het oude evenwicht is dan niet langer een evenwicht in de 

nieuwe omstandigheden met hogere inputkosten. De aanbodcurve is dan naar omhoog verschoven. 

Drie stappen om evenwichtsveranderingen te analyseren: 

1. Bepaal of een gebeurtenis leidt tot verschuiving van aanbod of vraag (of beide). 

2. Bepaal dan of de betreffende curve(s) naar links of naar rechts verschuiven. 

3. Gebruik vraag-en-aanbod grafiek om erachter te komen hoe verschuiving(en) evenwichtsprijs 

en –hoeveelheid veranderen. 
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Voorbeeld case study.  

Coronacrisis in juni 2020: sterke toename vd vraag om mondmaskers. Maar op een bepaald moment 

is er geen extra productie meer mogelijk (input is er niet om het aanbod te verhogen). Het enige wat 

er dan gebeurt is dat de prijzen enorm gaan toenemen  grafisch: vraagcurve verplaatst steeds meer 

naar rechts, terwijl de aanbodcurve steil verticaal omhoog gaat. 

In september 2021 is er nu een teveel aan mondmaskers. De vraag is afgenomen, waardoor de 

vraagcurve naar links is verschoven. Op den duur is er wel meer aanbod gekomen (vb. zelf maken 

mondmaskers, opnieuw invoer vanuit andere landen). Door de daling van de vraag is de prijs ook 

gedaald. 

2.5.4 Markten en welvaart 

De markt-vraagcurve weerspiegelt eigenlijk de hoeveelheid die kopers tegen bepaalde prijzen willen 

en kunnen kopen ~ de waarde/het nut dat men aan een product hecht. 

2.5.4.1 Consumentensurplus 

Bereidheid tot betalen = de maximale som die een koper wil betalen voor een goed of dienst. Dit meet 

in welke mate de koper een goed of dienst waardeert. 

Consumentensurplus = verschil tussen bereidheid tot betalen voor een bepaald goed en het werkelijk 

betaalde bedrag (~ indicator voor welvaart). 

De oppervlakte onder de vraagcurve en boven de 

effectief betaalde prijs meet het consumentensurplus 

in de markt. 
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Het consumentensurplus meet het bedrag dat kopers bereid zijn te betalen min het effectief betaalde 

bedrag  meet het voordeel dat kopers ontvangen door de aankoop zoals de kopers het zelf 

percipiëren (voordeel van deelname aan de markt). 

Dit is een goede basis voor beleidsmakers  betalingsbereidheid = subjectief, marktprijs = objectief. 

- Consumentensurplus tastbaar: vraagcurve gelinkt aan betalingsbereidheid (preferenties). 

- Vb. als je vroeger wijn kocht en bereid was maximum 10 euro te betalen. Een goede fles wijn 

van 12 euro zou je dan niet kopen, wanneer deze in de korting staat voor 6 euro, dan zou je 

die nu wel kopen. 

2.5.4.2 Producenten surplus  

Producenten-surplus = bedrag dat verkoper 

ontvangt voor een goed min de kost om het 

goed te produceren en op de markt te brengen 

 meet de baat voor verkopers van 

marktparticipatie. 

- Net zoals het consumentensurplus 

nauw verband houdt met de 

vraagcurve, is er ook een nauw verband 

tussen producenten-surplus en de 

aanbodcurve. 

- De oppervlakte onder de prijs en boven 

de aanbodcurve meet het producenten-

surplus in een markt. 

Producenten-surplus tastbaar:  

- Aanbodcurve gelinkt aan ‘kost’ voor verkoper. 

- Vb. studenten-job als opdiener in een restaurant… 

o Voor hoeveel euro per uur ben je bereid te gaan werken?  

o Wat is het voorstel van de tegenpartij?  

 Maak je een andere keuze op oudejaarsavond? 

 Maak je een andere keuze als je een nieuwe vriend(in) hebt? 
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2.5.5 Marktefficiëntie?  

Waarom is marktallocatie (meestal) te verkiezen?  

 
Consumentensurplus 

= waarde voor kopers – bedrag betaald door 
kopers 

& 
 

Producenten-surplus 
= bedrag ontvangen door verkopers – kost voor 
verkopers 
 

 
Totaal surplus 

= consumentensurplus + producenten-surplus 
 

Of 
 

Totaal surplus 
= waarde voor kopers – kost voor verkopers. 

 

Efficiëntie = de eigenschap van een verdeling van middelen waarbij het totale surplus ontvangen door 

de leden van een maatschappij wordt gemaximaliseerd  benevolente sociale planner zou dit 

nastreven. 

 

 

Marktevenwicht leidt tot de grootst mogelijke welvaart  elke andere prijs dan de evenwichtsprijs en 

elke andere hoeveelheid dan de evenwichtshoeveelheid leiden tot een daling van de totale welvaart 

in vergelijking met marktevenwicht. 

“Meestal” – gaat er vanuit dat de vraagcurve de bereidheid tot betalen en de aanbodcurve de kost 

juist weerspiegelen. Als aan de voorwaarden voldaan is, dan kan het niet beter zijn dan de markt zijn 

ding te laten doen (~ laissez-faire). 

2.5.5.1 Efficiëntie van evenwichtshoeveelheid 

- Links vd evenwichtshoeveelheid: nuttige manier om middelen in te zetten  er wordt meer 

waarde gehecht aan de eenheden, dan dat het kost om ze te produceren. 

- Rechts vd evenwichtshoeveelheid: waarde die aan eenheden gehecht wordt is lager dan dat 

het kost de eenheden te produceren. 

2.5.5.2 Welke ‘prijs’? 

Wat is een hoge of lage prijs? Dit is afhankelijk van de vergelijking met het referentiekader. 

- Markten zorgen voor allocatie van middelen. 
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- Als de prijs van goed A stijgt met 10%, moeten aanbieders dan reageren met een toename van 

het aanbod?  

o Niet noodzakelijk! Als de inkomens en de prijzen van andere goederen ook stijgen met 

10% is er geen her-locatie nodig!  

o Relatieve prijzen zijn van belang  dan verandering in gedrag. 

 Het feit dat we geld en ‘euro’ hebben om prijs uit te drukken, maakt ons het 

leven gemakkelijk. 

 Maar men zou het ook ‘numerair’ kunnen uitdrukken, bijvoorbeeld alles 

uitgedrukt in waarde van 1 brood. 

2.5.5.3 Marktefficiëntie 

Drie inzichten omtrent het marktevenwicht  vrije markt: 

1. Wijst aanbod toe aan consumenten die goederen het meest op prijs stellen, gemeten door 

hun betalingsbereidheid. 

2. Wijst vraag toe aan efficiëntste producenten die tegen de laagste kost kunnen produceren. 

3. Produceert precies de hoeveelheid goederen die de som van consumenten- en producenten-

surplus maximaliseert. 

1 en 2  maximale efficiëntie! 

2.6 ZELFREGULERENDE MARKTEN  
Overheidsingrijpen en welvaart in de markt 

2.6.1 Prijsmaatregelen 

Prijsmaatregelen worden meestal gebruikt wanneer beleidsmakers geloven dat de marktprijs niet 

rechtvaardig is ten opzichte van kopers of verkopers. Dit resulteert in door de overheid opgelegde 

prijsbodems en prijsplafonds. 

- Prijsplafond = bij wet vastgelegde maximumprijs tegen dewelke een goed verkocht kan 

worden. 

- Prijsbodem = bij wet vastgelegde minimumprijs tegen dewelke een goed verkocht kan 

worden. 

Voorbeeld: ‘Friends rent control’ – toplocatie, maar eigenlijk zelf weinig inkomen. Dit kan enkel 

doordat het huurcontract nog op naam van haar grootouders staat, waardoor de huurprijs niet 

gestegen is. 

- New York's current rent control program began in 1943 and is the longest-running in the US. 

Rent regulation affects rent increases and prescribes rights and obligations for tenants and 

landlords. 

- Overheid kan een maximale (stijging van) huurprijzen opleggen die de eigenaars mogen vragen 

- Doel = huurders beschermen, minder gegoeden helpen door huurwoningen goedkoper te 

maken. 

2.6.1.1 Prijsplafonds en de marktuitkomst 

Wanneer de overheid een prijsplafond oplegt, zijn er twee mogelijkheden: 
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- Optie 1. Niet bindend prijsplafond (boven de evenwichtsprijs): heeft geen invloed op het 

evenwicht. 

- Optie 2. Bindend prijsplafond (onder de evenwichtsprijs): opwaartse druk op het aanbod, 

maar door het plafond kan de prijs niet hoger gaan; daardoor is er een 

vraagoverschot/aanbodtekort. 

o Een bindend prijsplafond leidt tot: 

 Tekorten: Qv > Qa 

 Rantsoeneringsmechanismen vb. lange rijen, discriminatie door verkopers 

2.6.1.2 Situatie voorbeeld huizenmarkt 

1. Op korte termijn: 

o Het aanbod van huizen ligt 

vast op korte termijn. Hoe 

hoog of laag de prijs ook is, er 

zullen geen huizen bijkomen. 

o Dus op KT heeft een 

prijsplafond enkel effect op de 

prijs van de markt. Een tekort 

op korte termijn is redelijk 

beperkt. 

2. Op lange termijn: 

o Het aanbod gaat meer 

regeren op de prijs                      

(= aanbod-escalatie). 

o De prijs is zeer laag, maar er 

is ook een afbouw van 

wooneenheden die worden 

aangeboden, waardoor het 

tekort groter wordt. 

  

2.6.1.3 Andere oplossingen?  

- Andere mogelijke oplossingen: 

o Overheid zelf wooneenheden gaan voorzien (aanbodcurve die naar rechts verschuift) 

(KT) 

o Huursubsidies: mensen meer geld geven voor huur, waardoor de vraagcurve 

verschuift (LT) 
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- Maar overheidsuitgaven gefinancierd door belastingen 

o Welvaartseffect van belastingen? 

o Vs. welvaartseffect in huurmarkt?  

 Markten helpen deels het met allocatieprobleem. 

2.6.1.4 Evaluatie van het marktevenwicht 

Omdat het marktevenwicht een efficiënte 

toewijzing van middelen is, kan een 

maatschappelijke planner het marktevenwicht 

laten zoals het is. Markten evolueren 

bovendien vanzelf naar dat evenwicht  

zelfregulerende markten zijn voortdurend in 

beweging. 

 Beleid samengevat: ‘laissez-faire’  

maar markt-falen: informatie, 

marktmacht,…!! Zeer belangrijk dat 

onze interpretatie van de vraag en 

aanbodcurve opgaat. 

2.7 VERLIEZERS EN WINNAARS 
Maar wat als jouw bedrijf uit de markt verdwijnt? Al dan niet tijdelijk?  

- Nieuwe job in een andere sector of heroriëntatie van het bedrijf. 

- Switchen tussen sectoren:  

o Werking vd arbeidsmarkt, kapitaalmarkt, faillissementswetgeving = belangrijk. Alle 

markten moeten goed werken om een switch mogelijk te maken. 

o Allocatie!!  

2.8 DE DYNAMIEK VAN CONCURRENTIE OP DE MARKT 
Wat als consumenten de kwaliteit niet goed kunnen inschatten?  de meeste goederen die je 

consumeert zijn niet volledig homogeen!  

- Bijvoorbeeld: batterijen met verschillende levensduur. 

o Markt voor lange levensduur met hogere prijs. 

o Markt voor korte levensduur met lagere prijs. 

o Als consumenten het verschil niet kunnen inschatten, vindt er een verloop van de ene 

naar de andere markt plaats. 

o Alleen de lage kwaliteit blijft over. 

- Wederom is de rol van informatie cruciaal. 

2.9 WELKE MARKTEN ZIJN ZELFREGULEREND? 
 



22 
 

2.10 OVER OUDE EN NIEUWE MARKTEN  

2.11 DE VRIJE MARKT IS GEMAAKT/”LAISSEZ-FAIR WAS PLANNED” 

2.11.1 De vrije markt kwam er niet vanzelf… 

- Enorme toename welvaart sinds +-1800 

- De introductie van markt(mechanisme) is essentieel om de nieuwe technologieën tijdens de 

industriële revolutie te benutten. 

o Lokale markten in steden: 

 Sterk gereguleerd 

 Toegang ‘buitenstaanders’ beperkt 

o Lokale markten in dorpen: 

 Collectief georganiseerd 

 Reciprociteit als verzekering 

- Industriële Revolutie (Engeland): 

o Betere en efficiëntere machines, arbeiders naar de stad. 

o Afzetmarkt? Moet breder dan lokaal  schaalvergroting. 

o Engels parlement maakt werk van ééngemaakte vrije markt (door gelobby van 

bedrijfsleiders) 

 Overgang van oude beperkende lokale marktvormen naar modernere 

marktvorm in functie van technologische verandering (maatschappelijke 

verandering) 

 Vrije markt = ontstaan door overheidsingrijpen  ontwikkeling sociale 

welvaartstaat. 

 Maatschappelijke en technologische verschuivingen definiëren mee veranderingen in de 

economische omgeving. 

2.11.2 China – creatie van de markt 

Na de dood van Mao (1976): uiteindelijk start hervormingen om levensomstandigheden te verbeteren 

(mensen uit de armoede krijgen na de lange periode van het keizerrijk). 

30 jaar na hervormingen: stelselmatige evolutie naar markteconomie 

- Nog steeds grotere overheidsinvloed 

- Miljoenen Chinezen van het platteland naar de stad. 

- Fabriek van de wereld (tot voor kort) 

2.12 HET EERSTE RESERVELEGER EN ONGESCHOOLDE TECHNOLOGIE 

3 BEHOEFTEN, BEGEERTEN, MODELLEN EN BEELDEN 

Huishouden, economie, samenleving  veel keuzes maken: 

- Wie doet wat? Wie rijdt met een auto en wie met de bus? 

- Welke goederen en hoeveel produceren? 

- Economie = een groep mensen die interageren met elkaar 

o Dus naast individuele beslissingen: vb. op kot of dagelijks met openbaar vervoer. 
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o Ook beslissingen als groep: vb. investeren in openbaar vervoer? Boulevard langs de 

Seine in Parijs: wandelgebied of autoweg? 

- Allocatieprobleem!! Welke middelen worden hoe ingezet? 

3.1 ECONOMISCHE ANALYSE IN GEZONDHEIDSZORG EN KLIMAATBELEID 

3.2 SCHAARSTE IN TIJDEN VAN OVERVLOED 

3.2.1 Maatschappij en schaarse middelen 

Goed beheer van middelen = belangrijk omdat middelen schaars zijn. 

Schaarste  een middel is schaars wanneer de mogelijke aanwendingen van een middel de 

beschikbaarheid van dat middel overstijgen (relatie met vraag en aanbod). 

- Schaars is niet zeldzaam (beperkt/weinig)!! Er zijn ook zeldzame producten die niet schaars 

zijn (en niet veel waard zijn). 

- Schaarse producten zijn veel geld waard: ze drijven de prijzen omhoog (~ prijzig). 

3.2.2 Schaarste in tijden van overvloed?  

We zijn rijker dan ooit in monetaire termen (wel publieke schuld!). 

Schaarste ten tijden van het begin vd economische analyse (Adam Smith, 1723 – 1790) – vooravond 

industriële revolutie < 

- Hongersnoden met enorme dodentol (15% tot 20% vd bevolking)  schaarste van voedsel. 

- Efficiënte economische organisatie is een strijd tegen honger en ontbering: ‘onzichtbare hand’ 

brengt maximale welvaart via zelfregulerende markten. 

o Nu hebben we geen probleem meer met schaarste van voedsel. 

o Dus schaarste is volatiel! 

3.3 BEGEERTEN 
Goed beheer is belangrijk omdat middelen schaars zijn. 

- Schaarste = middel is schaars wanneer mogelijke aanwendingen ve middel de beschikbaarheid 

van dat middel overstijgen. 

- Behoefte = mogelijke aanwendingen van middelen. 

o Economische behoeften = verlangen vd mens waaraan slechts voldaan wordt door 

inzetten van schaarse middelen. 

o Vb. auto vs. mobiliteit: een auto nodig om aan de behoefte van mobiliteit te voldoen 

 Maar: consumeren in een ratrace krijgt vaak een competitief aspect. 

 Consumptiemaatschappij 

 Behoefte vs. begeerte 

 Duurzaamheid  

- Een maatschappij kan niet aan alle behoeften voldoen, omdat middelen beperkt zijn. 

Economie is de studie van individuele en gezamenlijke menselijke keuzes inzake productie en 

consumptie onder schaarste, inclusief de gevolgen voor de hele maatschappij. 

Economie is in ruime zin ook een set beslissingsregels die in diverse contexten inzetbaar zijn. 
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Tools?  allocatie van middelen door < 

- Een centrale planner 

- Gecombineerd gedrag van gezinnen en ondernemingen (consumenten en producenten) op 

markten  hoe maken mensen keuzes?  

3.4 SCHAARSE MILIEUGOEDEREN IN ECOSYSTEEMDIENSTEN 

3.5 OPPORTUNITEITSKOSTEN EN DE MARGINALE ANALYSE 

3.5.1 Hoe maken economische actoren keuzes?  

“There is no such thing as a free lunch.” 

Om iets te krijgen, moeten we gewoonlijk iets ander opgeven:  

- Voedsel vs. kledij 

- Vrij tijd vs. inkomen 

- Defensie vs. onderwijs 

- Naar de les komen vs. uitslapen 

Beslissingen vereisen afwegen van opties tegen elkaar (afruil = trade-off) en zich bewust zijn van 

deze opties!! 

3.5.2 Wat is de belangrijkste kost van een keuze?  

De belangrijkste kost van iets = wat je moet opgeven om het te krijgen 

- Beslissingen vereisen vergelijkingen tussen kosten en opbrengsten vd verschillende 

alternatieven. 

o Werken of studeren? 

o Studeren of uitgaan? 

o Naar de les of uitslapen? 

- Opportuniteitskost (of alternatieve kost) van iets is de niet gerealiseerde opbrengst van het 

best mogelijke alternatief  wat je moet opgeven om het te krijgen. 

- Het beste alternatief ligt niet steeds voor de hand, maar bepaalt wel het gedrag.  

Vb. Zweden veel vooraf aan belastingen betalen. Dit omdat ze al het teveel betaalde geld terugkrijgen 

het jaar erna; terwijl wanneer ze het extra geld op hun rekening laten staan, ze aan de bank moeten 

betalen (negatieve rentes). Dus opportuniteitskost. 

3.5.3 Marginale analyse  

Complexe keuzes = grote mate van onzekerheid, veel informatie  intuïtieve beslissingsregel om alle 

informatie te verwerken (behavioural economics/psychology). 

- Keuzes zijn vaak geen alles-of-niets keuze 

- Marginale veranderingen = kleine incrementele veranderingen aan een bestaand plan of actie 

o Wat als je nog en beetje extra gaat doen. 

o Vb. een extra uur studeren of op tijd gaan slapen. 

o Vb. principe van last-minute vliegtickets:  

 De vlucht vliegt sowieso, dus als er lege zitjes zijn, maakt dat de vlucht niet 

goedkoper. Liever enkele goedkope tickets aanbieden, dan niemand 

meenemen. 
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- Doel = optimale beslissingen nemen. 

Marginale analyse = mensen maken (betere) keuzes door marginale kosten en baten te vergelijken. 

 

 

3.5.4 Mensen reageren op prikkels (incentives) 

Incentives (prikkels) = wijzigingen in kosten en/of baten brengen mensen er toe om hun gedrag aan 

te passen  overheidsbeleid. 

Voorbeeld: benzineprijzen en autotypes – Noord-Amerikaanse auto’s hebben veel uitstoot en 

verbruiken veel benzine; terwijl Europese modellen minder uitstoot creëren, ze zijn zuiniger. Dit heeft 

te maken met de benzineprijzen. In Amerika is benzine relatief goedkoop, terwijl in Europa de 

benzineprijzen bijna dubbel zoveel kosten. 
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- Kijk uit voor onbedoelde effecten! 

o Vb. wet op veiligheidsgordels in de auto  vroeger waren er geen veiligheidsgordels. 

Na de invoering vergelijking vd situatie voor en na.  

 Blijkt dat er minder doden zijn per ongeluk. 

 Maar wel meer ongelukken.  

 De overheid ging er vanuit dat het rijgedrag niet ging aangepast worden. Maar 

mensen gingen na de maatregel meer risico gedrag vertonen. 

 

- In economie ‘algemeen evenwichtseffecten’ 

o Wat er gebeurt op de ene markt kan een impact hebben op andere markten. 

o Vb. huizenprijzen in Silicon Valley 

 Technologie is iets wat ‘hot’ is  veel vraag naar  tewerkstelling verhoogt 

en mensen willen in de buurt gaan wonen  de lonen van mensen id 

technologiesector stijgen  huizenprijzen Silicon Valley stijgen ook  

anderen kunnen daar niet meer wonen omwille vd hoge prijzen. 

Markten zijn meestal een goede manier om economische 

activiteiten te organiseren.  

Maar markten zijn niet altijd een goede manier om 

economische activiteiten te organiseren. 

- Wanneer de markt er niet in slaagt de middelen 

efficiënt toe te wijzen, spreken we van marktfaling. 

- Marktfalingen kunnen o.a. veroorzaakt worden 

door: 

o Externaliteiten = impact beslissingen op 

welzijn van omstaanders. 

o Marktmacht = macht van een 

persoon/bedrijf om prijzen ongepast sterk te beïnvloeden. 

Overheden kunnen soms de marktuitkomst verbeteren: 

- In geval van marktfaling kan de overheid tussenkomen om efficiëntie, eerlijkheid, gelijkheid te 

bevorderen. 

o Niet noodzakelijk altijd het geval – cf. politiek beslissingsproces. 

o Voldoende informatie?  

- Overheden scheppen ook het kader waarbinnen de markt kan werken. 

o Vb. eigendomsrechten: dan kan de overheid niet zomaar tussenkomen om de 

vruchten van je initiatief af te nemen. Als dit er niet zou zijn, dan zou men geen 

initiatief meer nemen. 

3.6 HET GEBRUIK VAN MODELLEN EN HYPOTHESEN 
Economen gebruiken modellen om de werkelijkheid te vereenvoudigen en zo de wereld beter te 

begrijpen (cf. beleidsaanbevelingen). 

3.6.1 Rol van aannames (assumpties) 

- Economen maken aannames om de wereld begrijpelijker te maken. 

- Economen gebruiken verschillende aannames om verschillende vragen te beantwoorden. 

- Een paar veel gebruikte aannames: 
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o Ceteris paribus = alle andere grootheden blijven gelijk. 

o Perfecte informatie = kopers en verkopers hebben perfecte kennis over alle aspecten 

vd markt. 

3.6.2 Het gebruik van modellen en hypothesen  

- Selectie van variabelen: 

o Vb. impact hoger inschrijvingsgeld op de instroom aan de universiteit. 

o Ceteris paribus: aantal studenten in middelbaar onderwijs?  

o Wijziging algemeen prijspeil?  

- Hypothese van perfecte informatie 

o Sensitiviteitsanalyses. 

3.7 HET MODEL VAN DE ECONOMISCHE KRINGLOOP 
Economische kringloop = visueel model van een economie dat toont hoe geldstromen en reële 

stromen tussen gezinnen en bedrijven op markten lopen. 

- F. Quesnay (fysiocraten) economie 

functioneert volgens de wetten 

van de natuur 

- Kringloop (1758) < ‘natuurlijk’ 

evenwicht tussen productie en 

consumptie (landbouweconomie) 

o In vrije economie, zonder 

beperkingen ingesteld 

door overheden en zonder 

dominante marktpartijen 

zoals monopolisten. 

o Laissez-faire!  

- Maar is dit model te eenvoudig? 

o Ook overheid en buitenland 

toevoegen.  

Nut?  

- 'We moeten naar een werkweek van 

32 uur mét loonbehoud', zei Di Rupo op 

de zender Bel RTL. Volgens de PS 

moeten we met zijn allen minder 

werken om het krimpende aantal jobs 

beter te verdelen, omdat de 

robotisering en de informatisering 

massaal banen vernietigen.’ 

- Arbeidsduurvermindering is op zich 

niet verkeerd. 

o Maar met loonbehoud is het 

irrealistisch. 

o Tenzij de productiviteit 

omhoog gaat. 

- Arbeidsduurvermindering met loonbehoud = hogere (arbeids)kost voor bedrijven.  
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- Gevolgen: 

o Minder tewerkstelling, prijsstijgingen 

o Lagere koopkracht en consumptie (+ verlies aan competitiviteit t.o.v. het buitenland). 

-  tegenargument: de arbeidsmarkt bestaat niet uit een vast aantal jobs. 

o Het klopt niet dat er 20% nieuwe banen vrijkomen, als iedereen 20% minder gaat 

werken.  

o Dit werkt enkel wanneer de arbeidstijd, loon en kwaliteit van de werknemers 

gezamenlijk veranderen. 

- Als samenleving: keuze om meer op vrije tijd te focussen, maar ten koste van andere dingen 

(afruil)  vb. minder geld voor pensioenen en andere collectieve behoeften. 

3.8 HET EMBEDDED ECONOMY 

3.9 WAT IS GOED VOOR DE ECONOMIE? 

4 DE ECONOMISCHE SCHOLEN 

Economie als wetenschap is een recent gegeven; maar economie als ethisch aspect (nl. wat doe je wel, 

wat doe je niet?) ~ hoe ga je om met anderen in economische transacties, is al een zeer oud iets.  

- Cf. Aristoteles (384 v. Chr. – 321 v. Chr.) < onderscheid Oikonomia van Chrematistike (= rijkdom 

vergaren door handel). 

- Streven naar winst ontmenselijkt de handelaar. 

Vanaf de industriële revolutie komt er nieuwe technologie die het economisch weefsel en 

maatschappij verandert, bijgevolg ook het economisch denken  geboorte economische scholen en 

pioniers economie als wetenschap. 

4.1 DE KLASSIEKE SCHOOL 
Tweede helft 18de eeuw – begin 19de eeuw  context = veralgemeende armoede en kleine overheid. 

- Centraal staat de productie van kledij en voedsel. 

- Specialisatie van taakverdeling in het productieproces: 

o Efficiëntere productie 

o Niet een iemand die het hele productieproces gaat afwerken 

4.1.1 Adam Smith (1723 – 1790)  

‘Onzichtbare hand’ 

- Streven naar eigenbelang creëert maximale welvaart: 

o Als iedereen zijn/haar eigenbelang nastreeft in de economie, dan is het vaak ook zo 

dat het maatschappelijk belang wordt nagestreefd.  

o Dit zonder dat er van buitenaf iemand zaken oplegt. 

 Enkel indien de omstandigheden gunstig zijn!! 

- Aanbieders willen de beste producten aanbieden om de klant te binden. 

4.1.2 Jean-Baptiste Say 

Veel gewerkt met de kringloopgedachte: evenwicht 
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- Elk aanbod creëert zijn eigen vraag: 

o Een recessie volgt uit een externe schok, niet uit marktwerking. 

o Geen reden om marktwerking bij te sturen. 

- Speelde grote rol tijdens de crisis van 2008-2009  

o Typisch idee van beleidsmarkers vandaag de dag die voor een klassiek economisch 

denken pleiten: 

o Geen overheid  als iedereen zijn ding doet, dan komt men tot de meest optimale 

uitkomst. 

o Deze groep staat dan tegenover een strekking die juist vindt dat er moet ingegrepen 

worden door de overheid. 

4.1.3 Ricardo 

- Uitvinder van het idee van comparatieve voordelen. 

- Grondlegger vd theorie van (internationale) handel, waarbij handel goed kan zijn voor beide 

partijen (cf. H10) 

4.1.4 Ideeën klassieke school 

De productiekant staat centraal, er is geen aandacht voor het individu. De waarde van een goed = 

geïncorporeerde productiekosten. 

- Geen individu maar drie klassen: 

o Grondeigenaars 

o Kapitalisten of eigenaars van productief kapitaal 

 Ricardo: inkomen naar kapitalisten die als enige echt kunnen investeren in 

vooruitgang. 

o Werkende klasse met arbeiders en landbouwers: 

 Individu inzetten om productie te maximaliseren. 

- Arbeid in functie van technologie  Smith (en later Marx) zag mensen voor het eerst werken 

in functie van machines. 

o ‘Afstompend bandwerk’  wat betekent dat voor de mens als zij dit soort arbeid 

moeten leveren?  

o Geen ééndimensionale kijk op de mens (Theory of Moral Sentiments): niet enkel 

eigenbelang. 

o Nadenken over andere/bijkomende effecten. 

4.2 DE NEOKLASSIEKE SCHOOL 
Tweede helft 19de eeuw: Jevons, Walras, Marshall en Pigou ontwikkelen economie als een zelfstandige 

wetenschappelijke discipline. 

- Neoklassiek = klassiek + vraagzijde  introductie vd vraagzijde: aandacht voor consumenten. 

o Individu komt plots centraal te staan in de economische analyse. 

o Vraag en aanbod  prijsmechanisme (moderne kijk op marktwerking) 

 De waarde ve goed = ook op basis van waardering/nut door het individu. 

 Reflecteert de betalingsbereidheid 

- Rationele individu streeft naar eigenbelang (zoals rationele aanbieder bij Smith)  geboorte 

‘Homo Economicus’. 
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4.2.1 Homo Economicus hypothese 

Homo Economicus hypothese: het individu is van alles op de hoogte en houdt overal rekening mee < 

- Aannames:  

o De waarde hangt af van het nut voor individuele consumenten. 

o Het individu kent eigen voorkeuren, heeft alle informatie en handelt ernaar: 

autonome preferenties. 

o Het individu handelt rationeel door marginale kosten en baten van keuzes af te wegen 

en rekening te houden met onzekerheid over toekomstige kosten en baten. 

o Het individu handelt uit eigenbelang en kiest voor een alternatief dat de eigen 

doelstelling zo maximaal mogelijk realiseert. 

 Hij/zij maximaliseert het nut (consument) of de winst (producent). 

 

- Maar deze aannames zijn niet altijd even realistisch. 

o Vb. je hebt een filmticket voor een première in de bioscoop voor jezelf en een vrinding. 

Wanneer je bij de kassa vd bioscoop staat, besef je dat je ze op kot hebt laten liggen 

en er geen tijd is om ze nog te gaan halen. 

 Twee opties wat je kan doen: 

 (1) Twee nieuwe tickets kopen 

 (2) Weggaan en iets anders gaan doen 

 Wat zou een homo economicus doen?  

 Wat je ook beslist te doen de tickets thuis zijn verloren. Je vond de 

film het waard om tickets te kopen, dus een homo economicus zal 

altijd nieuwe tickets kopen. 

 Rationele mensen denken altijd marginaal: gedane kosten nemen 

geen keer. 

- Belang van de Homo Economicus hypothese: 

o Klinkt redelijk en is hanteerbaar in economische modellen. Bovendien werkt ze dikwijls 

redelijk goed en wordt ze in deze cursus ook veel gebruikt. 

o Maar het is een hypothese  er zijn belangrijke afwijkingen!! 

o Wordt bestudeerd in gedragseconomie en experimentele economie. 

4.2.2 Vrijemarktwerking en uitzonderingen  

Neoklassieke economen zijn voorstanders van vrijemarktwerking  marktfaling = uitzondering op dit 

basisprincipe (markfaling is wanneer de onzichtbare hand/overheid faalt). 

1. Markten kunnen falen door externe effecten (Pigou) 

o Vb. nachtlawaai of opwarming vd aarde. 

o Marktevenwicht is niet optimaal (de onzichtbare hand faalt) 

o In dit geval is overheidsingrijpen volgens neoklassieke denkers wel nodig. 

 

2. Markten kunnen falen door informatieproblemen  verkeerde allocatie 

Problemen van imperfecte informatie: 

o Asymmetrische informatie: 

 In 1970 schrijft Nobelprijswinnaar Georges Akerlof: “The market for Lemons: 

Quality Uncertainty and the Market Mechanism. 

 Voorbeeld tweedehandsauto’s: 

 1/3 vd auto’s is helemaal in orde, 1/3 redelijk oké, 1/3 wrakken 
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 De koper heeft een algemeen beeld van de informatie, maar de 

verkoper weet wat de echte waarde vd auto is en de kwaliteit ervan. 

 Als koper slechts beperktere informatie. Zij bepalen voor zichzelf een 

maximum prijs die ze willen uitgeven op basis van de maximaal 

verwachte waarde vd auto die voor hen staat. Maar die waarde is 

lager dan de prijs vd verkoper, dus goede auto’s worden niet op de 

markt aangeboden (niemand wilt de prijs betalen) en hetzelfde geldt 

voor de redelijke auto’s.  

 Dus enkel de wrakken blijven over op de markt, maar daar is niemand 

in geïnteresseerd  de markt stort in elkaar; er is geen 

evenwichtsprijs. 

 Probleem van asymmetrische informatie = indien de verkoper meer weet 

over de kwaliteit vh goed dan de koper, kan de markt in elkaar storten. 

 Intermediairs en makelaars vormen een groot deel vd economie om dit 

probleem om te lossen. 

 

o Adverse selectie: 

 Aantrekken van ongewenste tegenpartijken (verzekering, bank, 

tweedehandsauto’s) 

 Oplossing 1. Externe verificatie van de kwaliteit. 

 Oplossing 2. Garanties (hypotheek, franchise bij verzekering) waardoor risico 

niet langer bij één marktpartij ligt. 

 

o Moreel wangedrag (moral hazard) 

 Gedragsveranderingen ten nadele vd andere partij omdat risico verschoven is 

(vb. bij een omniumverzekering of groepswerk – als groepsleden het werk 

doen, dan krijg je goede punten of je nu zelf meewerkt of niet) 

 Oplossing 1. Bestraffing van slecht gedrag (bonus malus – als je veel 

ongelukken doet, dan moet je meer betalen) 

 Oplossing 2. Betere informatie (vb. consumentenratings, peer assessments) 

waardoor wangedrag wordt verhinderd. 

 

o Marktevenwicht wordt niet altijd bereikt door mededinging en vrije prijzen!! 

4.3 DE MARXISTISCHE SCHOOL 
Karl Marx (1818-1883)  

- klassen i.p.v. individuen  focus op het individu als productiezijde. 
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o Hoeveel arbeid heb je nodig?  

- Waarde van een product = geïncorporeerde arbeidswaarde. 

- Marx legt de basis vd marxistische school met “Das Kapital” 

o Heeft een enorme impact gehad op de wereldgeschiedenis  communisme: Sovjet 

Unie, China, Noord-Korea, Cuba,… 

o De economische basisstructuur/technologie bepaalt alles. 

o Voorspelling: het kapitalisme zal ineenstorten door concentratie en monopolisering. 

o Logisch eindpunt:  

 Communisme met collectieve eigendom van productiemiddelen 

 Centrale planning van alle productie en prijzen 

o Maar de voorspelling van Marx is niet uitgekomen  het zijn eerder de 

communistische systemen die in elkaar zijn gestort. Dit komt door een 

inschattingsfout: 

 Geen rekening gehouden met het aanpassingsvermogen vh kapitalisme: 

 Vb. arbeidsomstandigheden, gezondheidszorg, huisvestiging, onderwijs, 

stemrecht vd arbeiders,… 

- Problemen met de planeconomie: 

o Coördinatie lukt moeilijk zonder coördinatiemechanisme van prijzen. 

o Efficiëntie lukt moeilijk zonder het winstmotief en faillissement. 

o Technologische vooruitgang lukt moeilijk met centrale planning. 

TAKING STOCK: THEORIE OVER WERKING ECONOMIE?  
(1)Klassiekers zagen hogere productie als oplossing voor armoede in een tijdperk met een kleine 

overheid  productietheorie zonder vraag. 

(2)Neo-klassiekers zagen intrede vd consumptiemaatschappij: consument werd de spil vd vraagkant          

 complete kijk op marktwerking + externe effecten van productie, informatieproblemen. 

(3)Marx zag de opkomst van megabedrijven, massaproductie, toename onzekerheid en 

onevenwichten: kapitalisme niet duurzaam  communisme. 

 Analyse maatschappelijke veranderingen = basis theorievorming. 

4.4 DE OOSTENRIJKSE SCHOOL 
Kan een systeem op basis van centrale planning werken?  

- Planeconomie kan niet werken omwille van informatieproblemen: 

o De realiteit is te complex om te plannen 

o Hayek (Nobelprijs 1974) – ‘The Road to Serfdom’ (1944) < de planeconomie en het 

communisme zullen falen & ze beknotten onrechtmatig de vrijheid vh individu. 

- Het informatieprobleem haalt ook de perfect geïnformeerde Homo Economicus onderuit         

 het individu functioneert vooral binnen afgebakende sociale normen 

o Spontane marktwerking als oplossing voor het informatieprobleem dat het individu 

niet kan beheersen  onzekerheid ondergaan, er is geen beter alternatief. 

  neoklassiek: maximale welvaart. 

o Oostenrijkers misten dat kapitalisme evolueerde om onzekerheden te beperken 

 Vb. welvaartstaat, patentbescherming, hoger onderwijs, samenwerking 

tussen landen,… 
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4.4.1 Joseph Schumpeter (1883 – 1950) 

Creatieve destructie: radicale innovaties veranderen de maatschappij ( (neo)-klassiek: verbeteren 

bestaande technologie door concurrentie op de markt). 

- Succesvolle ondernemingen groeien uit tot logge, bureaucratische organisaties die innovaties 

eerder afremmen. 

o Empirisch gevalideerd – vb. Utterback 

o Op termijn is stagnatie vh kapitalisme dan onvermijdelijk. 

- Innovatie is een bron van welvaart 

o Daar de verheid aan zetten, aangezien er risico’ aan verbonden zijn. 

o Basisonderzoek uitgevoerd door de overheid. 

4.5 DE KEYNESIAANSE SCHOOL 
Keynes: “The difficulty lies, not in the new ideas, but in escaping from the old ones.” 

- De keynesiaanse school staat lijnrecht tegenover de (neo-)klassieke school. 

o (Neo)klassiek = terugval vd vraag is tijdelijk; er is geen overheidsinterventie nodig – de 

markt werkt. 

o Realiteit = lange periodes met hoge werkloosheid en lage benutting vh productief 

kapitaal (maximale welvaart?) – cf. depressie jaren ’80  dus idee: in slechte tijden 

moet de overheid meer gaan consumeren, de economie een kickstart geven en nadien 

nemen consumenten het over. 

 

- Keynes: in de kringloop worden niet alle productieve inkomens aan consumptie besteed, o.a. 

omwille van (niet rationele) verwachtingen. 

o Tijdelijke toename van overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen om vicieuze 

cirkel van sparen en onder-investeren te doorbreken + werken aan 

consumentenvertrouwen.  

o Overheid moet vrije markt ondersteunen in moeilijke tijden. 

o Als het goed gaat, dan moet de overheid meer belastingen innen bv. die als buffer 

dienen voor als het slecht gaat. 

 

- Probleem: tijdelijke interventies leiden tot permanente instituties die niet meer verdwijnen + 

toename publieke schuld. 

o Keynes: “in the long run, we’re all dead” – hij hield zich niet bezig met gevolgen op LT. 

4.6 DE INSTITUTIONELE SCHOOL 
D. North (Nobelprijs 1993) < belang van instituties in het economische leven. 

- Neoklassieke modellen verklaren het succes/falen van landen niet & ze kunnen de 

economische geschiedenis al helemaal niet verklaren. 

- Instituties zijn informele en formele spelregels in de maatschappij 

o Vb. “grabber-friendly” instituties: corruptie en gebrek aan eigendomsrechten 

o Vb. “producer-friendly” instituties: sociale normen, rechtsorde, eigendomsrechten 

- Economisch beleid moet de structuur vd economie verbeteren door werk te maken van betere 

instituties, d.w.z. rechtssysteem, sociale zekerheid, onderwijs, gewoontes, regels, cultuur (vb. 

inzake ondernemerschap), normen. 

o Wettelijk kader waarin de economie kan werken. 



34 
 

o Vb. eigendomsrechten: basisinstitutie om economische welvaart te creëren – initiatief 

gaan behouden. 

- Waarom ontstaan verticaal geïntegreerd gigantische ondernemingen in efficiënte vrije 

markten? R. Coase (cf. H8) 

4.7 DE GEDRAGSECONOMISCHE SCHOOL 
Herbert Simon: “What information consumes is rather obvious: it consumes the attention of its 

recipients. Hence a wealth of information creates a poverty of attention, and a need to allocate that 

attention efficiently among the overabundance of information sources that might consume it.”  

- Herbert Simon: pionier 

o Aanvaardt de assumptie van ‘olympische’ rationaliteit niet  wanneer is het rationele 

individu/de homo economicus hypothese gerechtvaardigd?  

o Aandacht moet verdeeld worden  gaat uit van beperkte rationaliteit = bounded 

rationality  

 Rationeel handelen tot op een bepaald niveau. 

 Rationaliteit is door imperfecte informatie en eigen beperkingen te complex. 

o We hanteren vuistregels (heuristics) om in het echt beslissingen te nemen. 

o We gaan niet voor optimale beslissingen, maar voor ‘goed genoeg’. 

 

- Tversky en Kahneman: moderne gedragseconomie 

o Onderzoeken als eersten systematisch en experimenteel vuistregels. 

o Voorbeelden van dergelijke vuistregels: 

 Verliesaversie (loss aversion) 

 Een economische agent kent bij 

keuzes een grotere waarde toe 

aan uitkomsten met verlies dan 

uitkomsten met winst. 

 Eenzelfde verlies beïnvloed ons 

meer dan eenzelfde winst 

Vb. tien euro verliezen vs. tien 

euro winnen 

 Implicatie: minder risico gaan 

nemen  belangrijke afwijking 

van de homo economicus.  

 Beschikbaarheidsvuistregel (availability heuristic) 

 Kansen inschatten op basis van hoe snel iets beschikbaar is in het 

geheugen. 

 Drempelvuistregel (threshold heuristic)  

 Kansen die kleiner zijn dan een bepaalde drempelwaarde volledig 

negeren. 

 Wanneer iets een enorm kleine kans heeft, gaat men geen rekening 

houden met die mogelijkheid. 

 Rampenblindheid (disaster myopia)  

 Wanneer een vorige ramp lang genoeg geleden is, dan is er een daling 

in de subjectieve kans op een volgende ramp. 
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4.8 DE SCHOOL VAN HET GELUK 
Een hoog inkomen en materiële consumptie zijn niet hetzelfde als geluk. 

- Het doel is niet maximale groei, maar maximaal geluk. 

o Zelfmoordcijfers in arme landen zijn veel lager dan in rijke landen. 

o Sommige landen meer dan 2x rijker dan in 1960, maar niet gelukkiger  irrelevantie 

van materiële rijkdom. 

 Een maatschappij wordt vanaf een bepaald moment niet nog welvarender van 

meer geld en middelen. 

 Reden = we stellen onze verwachtingen alsmaar bij naar boven. 

- De relatieve positie in verdeling van rijkdom primeert: 

o Vb. zero sum games: hoeveelheid status in maatschappij ligt vast. 

 Optie 1. Jij verdient 50.000 euro per jaar, buren verdienen 25.000 per jaar. 

 Optie 2. Jij verdient 100.000 euro per jaar, buren verdienen 150.000 per jaar. 

 De meerderheid kiest optie 1. 

 Rationele ‘homo economicus’ vs. sociaal dier gevoelig voor relatieve 

posities. 

o De maatschappij wordt collectief niet gelukkiger door extra rijkdom vanaf een bepaald 

niveau – heeft implicaties voor inkomensongelijkheid. 

o Relatieve positie >>> absolute positie 

4.9 DE EVOLUTIONAIR BIOLOGISCHE SCHOOL 

4.10 DE PRAKTIJKSCHOOL VAN ECONOMISCHE ONTWIKKELING 
Dominant economisch denken in het Westen na Bretton Woods (1944) – vrije markteconomie met 

beperkte rol voor de overheid (IMF, Wereldbank,…)  (neo-)klassiek en Oostenrijkse school: minimale 

overheid. 

4.10.1 Succesverhaal van Aziatische Tijgers 

 

- Aziatische Tijgers: eerst Zuid-Korea, Hongkong, Singapore, Taiwan; later China, Vietnam,…        

 hun succes = sterk interveniërende overheid.  

- Model van de ontwikkelingsstaat:  

o Sterke overheidsinterventie met ondersteunende en coördinerende rol. 

o Veel protectionisme (subsidies, handelsbarrières) en bureaucratische planning. 

o Maar interne competitie en het belang van connecties en netwerken tussen bedrijven 

en sectoren in de economie (Hirschman). 

 De binnenlandse economie wordt initieel afgeschermd vh buitenland. 
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 Beschermen van bedrijven om ze sterker te laten worden. Bedrijven 

laten ontwikkelen die op den duur concurrentieel zullen zijn op 

wereldmarkt. 

 Binnenlandse concurrentie wordt aangemoedigd. 

- “Infant industry” argument: 

o Competitie is niet fair als er grote bedrijven met sterke technologische voorsprong zijn. 

o Barrières en subsidies langzaam afbouwen, waardoor eigen bedrijven een kans krijgen 

 EU en VS: traditie van intensieve steun voor nationale bedrijven en 

beperkingen op invoer. 

 MAAR in Zuid-Amerika en Afrika werd hetzelfde beleid een volstrekte ramp 

heeft niet gewerkt, omdat ze enkel beschermden, ze voerden geen interne 

concurrentie (dus bedrijven konden op hun lui gat gaan zitten). 

4.11 DE NEOLIBERALE IDEOLOGIE 
Milton Friedman: “The government solution to a problem is usually as bad as the problem.” 

- Neoliberalisme = totale vrijheid brengt hoogst mogelijke welvaart. 

o Minimale overheid met minimale belastingen. 

o Maximale concurrentie op vrije en zelfregulerende markten. 

o Privatisering van publieke dienstverlening. 

o Deregulering van economische activiteit en onbeperkte vrijheid. 

- Milton Friedman = geestelijke vader 

o ‘Capitalism and Freedom’ (1962) en ‘Free to Choose’ (1980) 

o Hoge inflatie en werkloosheid na 1970 = schuld van de Keynesiaanse 

overheidsinterventie. 

o Oprichter van het monetarisme 

- Politiek: R. Reagan en M. Thatcher 

- Enorme impact op de maatschappij: 

o Privatisering onderwijs, gezondheidszorg, pensioenen, belangrijke sectoren 

o Dereguleringsgolf in arbeidsmarkten (vakbonden) en sectoren (zoals banksector) 

o Maar dat is niet helemaal goed afgelopen (cf. bankencrisis van 2008; populisme) 

4.12 DIVERSITEIT IN HET ECONOMISCHE DENKEN 

4.12.1 box 3.3. Rusland en China van plan naar markt 

- Na implosie Soviet-Unie volgde Rusland 

adviezen à la Washington Consensus 

(neoliberaal), zonder te beseffen dat er hard 

gewerkt moet worden om vrije markten te 

laten functioneren  catastrofaal resultaat: 

halvering welvaart op 2 jaar tijd. 

- China na Mao (1976): graduele aanpassingen 

om welvaart te verhogen   Uitkomst heeft 

veel weg van een markteconomie, maar was 

niet de bedoeling bij de start  positieve 

vooruitgang.  
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4.12.2 Diversiteit in economisch denken 

Economisch denken is zeer divers  dit overzicht is zeker niet compleet. 

Verwarrend misschien, maar wijst op slagkracht van economie als analysetool – paradigma’s 

schrappen en vervangen! 

5 BBP EN HET GEWICHT VAN DE OVERHEID 

Twee soorten overheid: monetaire overheid (= centrale bank, hoeveel euro er in de omloop is)  

budgettaire overheid (= federale overheid, begroting beslissen). 

Iets willen zeggen over groei  meten = weten. 

5.1 BBP, NBP, BNP 
- Reële BBP (Bruto Binnenlands Product) = som van alle economische productie binnen de 

landsgrenzen. 

o BBP is de meest gebruikte indicator in internationale vergelijkingen. 

o Ook in de krant 

- NBP (Netto Binnenlands Product) = om productie te verwezenlijken, verslijten we 

infrastructuur  die moet uiteindelijk vervangen worden. 

o Het verslijten van de infrastructuur (vb. machines) mee in rekening brengen. 

- BNP (Bruto Nationaal Product) = alles geproduceerd door Belgen 

o Vb. grensarbeiders: als Belg in Noord-Frankrijk werken, draagt bij tot BNP. Niet tot het 

BBP. 

5.2 TOEGEVOEGDE WAARDE  
Productie ~ toegevoegde waarde die gecreëerd wordt bij de productie. 

- Vb. loodgieter: factureert 200€ voor het zetten van een kraan  hij heeft voor 100€ die kraan 

gekocht, dus nog 100€ toegevoegde waarde. 

o Omzet  verschilt van productie of toegevoegde waarde. 

o Dubbeltellingen vermijden  enkel finale goederen meerekenen (producten die niet 

verder in het productieproces gaan; gaan niet op in de volgende fase vh 

productieproces in de beschouwde periode. 

- Geïnteresseerd in reële budgetten: veranderingen in koopkracht ( nominaal BBP houdt 

rekening met prijswijzigingen). 

o BBP = toegevoegde waarde = output – input = som factorvergoedingen (arbeid, 

kapitaal en winst). 
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5.3 HET BBP VAN BELGIË 
BBP van België in miljoen euro, lopende prijzen 

 

- Landen vergelijken:  

o Voorbeeld: land A met BBP van 2000 miljard euro  land B met BBP van 400 miljard 

euro  dus is A dan 5 keer zo rijk? 

o Neen! BBP per capita!! 

 Land A telt 100 miljoen inwoners, dus BBP/cap = 20 000  land B telt 10 

miljoen inwoners dus BBP/cap = 40 000. 

 Grootte = bevolking, niet oppervlakte van een land! 

- Vergelijking doorheen de tijd? Wat met tijd?  

o Stel voor twee landen A en B. 

 Geen intermediaire inputs, dus BBP 

= TW = omzet vd bedrijven. 

 Er wordt maar 1 product 

geproduceerd: brood. 

 Vergelijking evolutie 2018-2019.  

 

o Reëel budget vs. nominaal budget: 

 

 

o Vergelijking doorheen de tijd: 

 Wel hoeveelheidswijzigingen  geen prijswijzigingen. 

 Prijsevolutie buiten beschouwing laten. 

5.3.1 Reëel versus nominaal BBP 

Nominaal BBP waardeert de productie van goederen en diensten aan huidige prijzen (lopende prijzen). 

Reëel BBP waardeert de productie van goederen en diensten aan constante prijzen (vaste prijzen). 
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- Accuraat beeld vereist dat we het nominale BBP corrigeren voor prijswijzigingen, om zo te 

komen tot het reële BBP. 

o Het nominaal BBP kan wijzigen door hoeveelheidswijzigingen en/of prijswijzigingen. 

o Voorbeeld:  

 
 Prijsstructuur vastgelegd in een bepaald basisjaar: 

 Wanneer we vandaag naar de cijfers kijken, dan ligt de prijs vast in 

2015. Deze vastlegging in een basisjaar wordt af en toe geüpdatet. 

 Enkel hoeveelheidswijzigingen doen er dan nog toe. 

 Inflatie: stijging van het algemeen prijspeil: goederen moeten kunnen meten. 

 In plaats van de prijs vast te leggen, worden hoeveelheden vastgelegd 

en kan de prijs gaan variëren.  

 Op die manier kan men de evolutie vd prijs doorheen de tijd 

berekenen.  

 
- Om het reële BBP te berekenen is de prijsevolutie uitgeschakeld: enkel focussen op 

hoeveelheidstermen. 

o Blauwe lijn = reëel BBP (prijzen worden vastgelegd), rode lijn = nominaal BBP 

(hoeveelheden worden vastgelegd). 

o Veel spectaculairder beeld vd stijging vh nominaal BBP, omdat de prijzen doorheen de 

tijd heel sterk gestegen zijn. 

o Het verschil tussen beide lijnen = inflatie. 

5.3.2 Prijsindexen en inflatie 

Prijsindex ~ weerspiegelt het algemeen prijspeil in een economie. 

- Inflatie = algemeen prijspeil stijgt.  
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o Gemiddelde van de prijs gaat omhoog: meeste goederen gaan duurder worden. 

o Er kunnen goederen goedkoper worden, maar dat wordt teniet gedaan door de 

stijging vd prijs bij andere goederen. 

- Deflatie = algemeen prijspeil daalt. 

o De meeste goederen worden goedkoper. 

Verschillende soorten prijsindexen: 

- BBP deflator is een maatstaf van het prijsniveau  

                                                  
o Deflator vertelt ons welk gedeelte vd wijziging in het nominale BBP toewijsbaar is aan 

een prijsstijging in plaats van een stijging vd geproduceerde hoeveelheden. 

o Alle goederen die geproduceerd worden in ons land en daarvoor de prijs, om de 

prijsevolutie te berekenen = verhouding nominaal en reëel BBP. 

 Hoeveelheidsstructuur in een bepaald basisjaar vastleggen. 

 Houdt rekening met alles wat we produceren. 

- Index der consumptieprijzen: 

o Effectieve opname van prijzen in verkooppunten. 

o Prijzen van representatieve goederenkorf = consumptie vh doorsnee gezin gedurende 

1 maand (volumes vast). 

 Inflatie gaan meten aan de hand van wat geconsumeerd wordt: niet alle 

goederen, maar gemiddeld genomen de goederen die relevant zijn voor een 

gezin. Dit is representatief voor het merendeel vd bevolking. 

 Wordt maandelijks opgenomen: noteren vd prijzen. 

 In de meeste landen is dit de inflatie die in de krant komt. 

- Gezondheidsindex: ongezonde dingen uit de index der consumptieprijzen halen. 

o Tabak, alcohol en benzine  drie dingen die het doorsnee gezin consumeert  op 

basis daarvan prijsindicator berekenen. 

o Waarom is dit van belang? 

 Voor veel sectoren een systeem waarbij dat als de gezondheidsindex stijgt met 

2%, de lonen automatisch worden aangepast en met 2% worden verhoogd. 

 Deze maand (eind oktober) gaan de lonen 2% omhoog, omdat de index twee 

maanden geleden overschreden werd (nominale loon). 

5.4 BEPERKINGEN VAN HET BBP ALS ECONOMISCHE MAATSTAF 
- Creatie externe kosten (milieuschade, gezondheidskost,…) verhoogt BBP  effectief 

preventiebeleid verhoogt BBP niet (op korte termijn). 

o BBP meet alle toegevoegde waarde die gecreëerd wordt binnen de landsgrenzen, 

maar bij de productie van een bepaald goed zorg je voor vervuiling en ga je vervolgens 

dingen doen om die vervuiling tegen te gaan (extra activiteit genereren om vervuiling 

‘op te ruimen’)  komt dus twee keer in BBP terecht, maar niet echt relevant om mee 

te nemen. 

o Een preventie beleid zou ons BBP verlagen  als we niet meer vervuilen, wordt de 

vervuilende activiteit en de ‘opruimende’ activiteiten niet meer opgenomen ih BBP. 
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- Negeren activiteiten buiten de markt: worden niet genoteerd. 

o Vb. binnen gezinnen: huis zelf poetsen (niet in BBP)  wel poetsvrouw: die wordt 

betaald  inkomen dat ze moet aangeven en dat wordt gezien als toegevoegde 

waarde. 

o Moest iedereen iemand inhuren voor zijn huis te poetsen, dan zou het BBP hoger 

liggen. 

 

- Informele economie: 

o Vb. vroeger werkten de meeste poestvrouwen in het zwart om belastingen te 

ontlopen – dit komt dan niet in het BBP terecht, aangezien de activiteiten niet 

geregistreerd worden.  

o Inschatting nationale bank BE: schatting op 15 miljard euro aan ‘zwarte’ activiteiten. 

o Onderzoek Schneider: 23% BBP of 80 miljard euro aan ‘zwarte’ activiteiten. 

Waarom dan BBP gebruiken?  

- Internationale harmonisatie na WOII 

- Fixatie op economische groei als doel (verkiezingsprogramma’s) 

o Hangt op dat moment goed samen met andere indicatoren 

o A rising tide that lifts all boats. 

- Naast BBP voor internationale cijfers, ook andere zaken gerapporteerd: ‘dashbord’. 

5.5 HOE ZWAAR WEEGT DE OVERHEID? 
Hoe belangrijk is de overheid als speler in de 

economie?  

Overzicht van voor Corona tijdperk: welke 

grote verdelingen?  voornamelijk industrie 

en diensten (private diensten vs. 

overheidsdiensten).  

5.5.1 Belgische economie: 76% diensten, 

17% industrie 

Is industrie onbelangrijk geworden?  

- NEEN, heel veel diensten zijn gekoppeld aan industrie  outsourcing of uitbesteding van 

dienstenactiviteiten door industriële bedrijven. 

o Aandeel vd industrie is rechtstreeks beperkt, maar veel vd diensten zijn gelinkt aan 

industriële activiteit. 

o Meer inzetten op innovatie wordt moeilijker als er totaal geen productie meer is. 

- Hoge internationale concurrentie voor industriebedrijven: 

o Delocalisatie van arbeidsintensieve sectoren (vb. textielsector). 

o Lage marges voor industriebedrijven  hoge marges in dienstenbedrijven 

afgeschermd van internationale concurrentie (vb. tandartsen). 

2/3 vd diensten is privé, 1/3 vd diensten is gelinkt aan de overheid  overheid is een belangrijke speler 

in de economie. 

5.5.2 Toegevoegde waarde vd overheid?  

Waarde output – waarde input 
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- Overheid?  

o ‘overheid en onderwijs’ + ‘gezondheidszorg en welzijn’ + ‘cultuur en recreatie’ = 25% 

vh BBP 

o Wat is de waarde vd output? Niet makkelijk te meten; want veel overheidsdiensten 

hebben geen marktprijs,… 

- Geen prijzen  factorvergoedingen. 

5.5.3 Hoe zwaar weegt de overheid?  

Totale uitgaven overheid: 53,2% van het BBP (2016) 

- 88% uitgaven = lopende uitgaven (komen elk jaar 

terug) 

o Helft sociale uitgaven 

o Kwart loon overheidspersoneel 

o Kleine 5% (13 miljard) subsidies voor 

bedrijven  

- € 14 miljard = investeringen, amper 6.2% 

5.5.4 Box 4.3. is het AB Inbev klein? 

Cf. Handboek.  

5.5.5 Waar geeft de overheid ons belastinggeld aan uit?  

Veel uitgeven aan onderwijs, gezondheidszorg en sociale 

bescherming  minder uitgeven aan defensie, veiligheid en justitie. 

- Iets waar we ons zorgen over mogen maken: we investeren 

enorm veel in onderwijs. Maar zowel voor wiskunde, als 

wetenschappen, als leesvaardigheden gaat het niveau in 

België achteruit (dit is regionaal overal hetzelfde). 

- Beslissingen die je vandaag neemt inzake onderwijs heeft niet 

direct morgen een effect. 

o Maar dit toont ons wel dat we onze middelen niet 

efficiënt hebben ingezet. 

o We slagen er niet in om de kwaliteit vh onderwijs op 

te krikken met de middelen die we erin investeren ( 

gaat over de allocatie van middelen).  

 De overheid is geen vreemde speler die ver weg staat, wij zijn 

zelf deels de overheid. 

Probleem vd overheid: ze geeft meer uit dan dat ze ter beschikking 

heeft  overheidsschuld die steeds groter wordt (begrotingstekort) 

- Totale uitgaven vd overheid: 53,2% vh BBP (2016)  tekort 

van 10 miljard euro in 2016 (uitgaven > ontvangsten) 

o Corona-explosie > 50 miljard – veel uitgaven gedaan door de overheid om voor vele 

sectoren de corona-shock wat op te vangen. 

o Geen duurzame evolutie: overheid moet op termijn belastingen verhogen of knippen 

in uitgaven  vooruitzicht ondermijnt economisch vertrouwen. 

- Hoe krijgen we tekort naar omlaag? Waar besparen of extra inkomsten generen?  

o 20 miljard te kort afbouwen, gaat over verschillende jaren gebeuren. 

o Telkens in kleine stapjes van miljoenen. 
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5.6 HERVERDELEN EN STIMULEREN 
Overheid kan uitgaven/inkomsten gebruiken om de economie te sturen.  

- Functie van belastingen = financieren van de overheid om uitgaven te kunnen doen en ook om 

te herverdelen. Overheid kan belastingen ook gebruiken om sommige dingen te stimuleren 

(meer consumptie) of andere zaken af te remmen. 

o Vb. zoveel mogelijk onderwijs voor mensen: relatief 

goedkoop inschrijvingsgeld in vergelijking met de kosten 

die worden gemaakt om het onderwijs aan te bieden. 

Hoe meer mensen een degelijke opleiding genieten, hoe 

voordeliger voor de samenleving  soort negatieve 

belastingen (soort subsidie die je krijgt). 

o Vb. tabak consumptie: stelselmatig worden belastingen 

verhoogt en stelselmatig vermindert dan ook de 

consumptie.  

- Dus belastingen ook kunnen gebruiken om gedrag te gaan sturen. 

o Vb. suiker taks: belastingen innen op suikerhoudende producten 

 Sin taxes: rookwaren, alcohol, brandstoffen, energieverbruik, vervuiling,… 

o Vraag: wanneer is een belasting zinvol? = Wanneer het gedrag bijgestuurd wordt. 

De overheid kan onwenselijk economisch gedrag ook van dag op dag verbieden. 

- Subsidie (= negatieve belasting) 

- De overheid kan de consumptie van bepaalde productie gaan verbieden: 

o Vb. reclame gericht naar kinderen, gokactiviteiten. 

o Vb. drooglegging (verbod alcohol) in US jaren ’30 – maar dat ging dan gepaard met 

veel criminaliteit als neveneffect. 

5.7 BELASTINGEN EN WELVAART 
- België 2000 – vandaag: totale fiscale ontvangsten 44% van BBP 

o OESO-gemiddelde: 35% van BBP 

o  Nederland & Duitsland 35%, Zwitserland en Japan 28% 

- Allemaal rijke landen  gewicht belastingen geen belang? 

5.7.1 Kan de overheid een belasting sturen?  

Belastingspreiding = manier waarop lasten van belastingen verdeeld worden over verschillende 

marktpartijen. 

Voorbeeld belastingspreiding in de markt voor yoghurt: 

Maakt het uit of de consument, dan wel de producent de 

belastingen moet betalen? Kan de overheid zo belastingen gaan 

gebruiken om de markt te gaan sturen? 

- Basissituatie: 100 yoghurts verhandeld voor 3 euro = 

wat er gebeurt in de markt zonder belastingen.  

- Belastingstype I: per gekochte eenheid yoghurt op de 

markt stort de koper 0.5 euro aan de overheid. 

o Met het aanbod zal niets gebeuren, als er al iets 

gebeurt dan zal het aan de vraagzijde zijn. 
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o Wat zit er achter de vraagcurve: betalingsbereidheid  consument geeft 3 euro aan 

winkelier; belasting van een halve euro per eenheid. Dus per yoghurt dat consument 

aankoopt, moet hij 0.5 euro in de collectors bus steken  voor 100 eenheden gaat die 

nog 2.5 euro willen betalen aan de winkelier.  

o Hetgeen wat we aan de winkelier willen geven, gaat dalen. 

 Vraagcurve gaat met een halve euro zakken. 

 Belastingen van 0.5 euro per eenheid. 

 Naar nieuw evenwichtspunt evolueren: nieuwe prijs die consument 

betaalt aan producent (2.5 euro). 

 Maar moet nog een 0.5 euro betalen aan overheid (= verschil tussen 

beide vraagcurves)  Daling vh aantal eenheden dat verhandeld 

wordt. 

 

- Belastingstype II: verkoper betaalt 0.5 euro aan de overheid per verkochte portie yoghurt. 

o Dit keer gaat er niets aan de vraagzijde veranderen, maar enkel aan de zijde vd 

producent. 

o Wat zit er achter de aanbodcurve: efficiëntie van productie. 

 Producent weet dat wanneer de consument een prijs B betaald, hijzelf nog 

een prijs van D moet bijbetalen als belastingen. 
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 0.5 euro meer nodig om eenzelfde hoeveelheid te kunnen produceren  dus 

van de consument ook een 0.5 euro meer krijgen dan voordien (= de 

belasting). Zodat je op het einde evenveel over houdt als voor de belastingen. 

 Aanbodcurve gaat opwaarts verschuiven. 

 Nieuw snijpunt: door de belasting zal er minder verhandeld worden 

dan voordien. 

 

Exact dezelfde cijfers wanneer we de belastingen aan consumenten dan wel producenten innen  de 

uitkomsten van beide belastingopties zijn exact hetzelfde. 

5.7.2 Conclusie effect van belastingen 

 

1. Ontmoedigen marktactiviteit: wanneer een goed wordt belast, dan daalt de verkochte 

hoeveelheid. 

2. Kopers en verkopers delen de last vd belasting. 

3. Op wie belastingen geheven wordt, maakt niet uit voor de uitkomst. 

5.7.3 Elasticiteit en belastingspreiding  

Hoe wordt de last van belastingen gespreid over kopers/verkopers?  

- Last = nieuwe uitgaven/ontvangsten t.o.v. initiële evenwichtsprijs.  

- Wie betaalt de belasting?  

o Antwoord hangt af vd prijsgevoeligheid (elasticiteit) van vraag en aanbod. 

o Prijsgevoeligheid vd vraag = hoe alle consumenten samen gaan reageren op een 

prijswijziging. 
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Elastisch aanbod: aanbodcurve is relatief vlak 

 een bepaalde prijswijziging leidt tot een 

sterke reactie vd aanbieders.  

Inelastische vraag: steile vraagcurve  

prijsveranderingen zorgen niet voor sterke 

veranderingen m.b.t. gevraagde hoeveelheden. 

 Grootste deel effect belasting: 

grootste prijsverandering voor de consument 

(die prijsongevoelig is). 

 

 

Elastische vraag: de consument reageert hee sterk 

op prijswijzigingen relatief t.o.v. producenten. 

Inelastisch aanbod: steile aanbodcurve  

prijsveranderingen zorgen niet voor sterke 

veranderingen m.b.t. aangeboden eenheden. 

 Belastingspreiding leidt ertoe dat de 

consument een iets hogere prijs betaald, 

maar niet heel veel meer. De producent gaat 

het grootste deel vd belastingen dragen, 

aangezien die niet zo sterk reageert op 

prijsveranderingen (prijsongevoelig). 

Dus, hoe wordt de belastingslast gespreid?  

- Lasten van belastingen zijn zwaarder voor de marktpartij die het minst gevoelig is voor 

prijswijzigingen (minst ‘elastisch’). 

- Belastingspreiding hangt niet af van op welke marktpartij de belastingen geheven wordt!! 

Voorbeeld btw-verlaging horeca en energie cf. Ufora. 

5.7.4 Kost van belastingen?  

Welvaartseconomie bestudeert hoe de toewijzing van schaarse middelen economische welvaart 

beïnvloedt.  

- Kopers en verkopers hebben beiden baat bij hun deelname aan de markt. 

- Marktevenwicht maximaliseert totale welvaart van kopers en verkopers. 

Hoe beïnvloedt een belasting de totale welvaart en de verdeling ervan?  

- Recapitulatie: 

o Maakt niet uit of een belasting wordt geheven op de kopers of de verkopers 

 prijs betaald door kopers stijgt  

 prijs ontvangen door verkopers daalt 

  wig tussen prijs die kopers betalen en prijs die verkopers ontvangen 
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o Door belastingwig daalt verkochte hoeveelheid onder hoeveelheid die zou verkocht 

worden zonder belasting  omvang van markt voor goed/dienst krimpt + 

belastingontvangsten ontstaan . 

 

- Belasting = inkomsten voor de overheid 

o Gebruikt voor ander taken vd overheid. 

o Assumptie: ‘geen verlies aan welvaart’ 

= nul-operatie 

- Belastingontvangsten < 

o T = omvang belasting  

o Q = verkochte hoeveelheid 

 T x Q = belastingontvangsten 

overheid  

5.7.5 Hoe een belasting de welvaart van de marktpartijen beïnvloedt. 

De verandering in totale welvaart omvat < verandering in consumentensurplus, verandering in 

producentensurplus, verandering in belastingopbrengsten.  

 

 Welvaartsverliezen van kopers en verkopers overstijgen opbrengsten voor de overheid! 

 Daling vh totale surplus = onvermijdelijk verlies (deadweight loss). 

o Waar komt het onvermijdelijk verlies vandaan?  

= belastingen veroorzaken onvermijdelijke verliezen, omdat ze kopers en verkopers 

verhinderen sommige voordelen van handel/ruil te realiseren. 

5.7.5.1 belasting en misallocatie?  

Voorbeeld: op een bepaald moment de belasting op 

huizen bepaald in functie vh aantal ramen dat een huis 

heeft  verkeerde allocatie van middelen. Als je dan 

ramen dicht metselt, dan heb je wel minder licht 

binnen thuis, maar moet je minder belastingen 

betalen. 

Overheid had het idee om mensen met een groter huis 

(die meer vermogen hebben) meer belastingen te 

laten betalen. Maar wat ze nu gedaan hebben is 

eigenlijk de hoeveelheid licht dat binnenkomt gaan 

belasten, niet de grootte vd huizen. 

 Bij belastingen goed nadenken over hoe we deze gaan organiseren en welke effecten hierbij 

mogelijks gepaard gaan. 
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5.7.5.2 Determinanten onvermijdelijk verlies 

Wat bepaalt of het onvermijdelijk verlies groot of klein is?  

- De omvang vh onvermijdelijk verlies zal afhangen vd mate waarin de aangeboden en 

gevraagde hoeveelheid reageren op prijswijzigingen. 

- Hoe meer een belasting leidt tot minder eenheden, hoe groter het verlies zal zijn  een 

belasting geeft een prijsprikkel, waardoor er een reactie komt om minder te consumeren en 

te produceren. 

o Prijselasticiteit (prijsgevoeligheid) van vraag en aanbod zal bepalend zijn. 

o Hoe prijsgevoeliger onze consument en producent zijn; hoe meer ze gaan reageren in 

termen van hoeveelheid. 

 

 

 

 

 

Hoe groter de prijselasticiteit van vraag en aanbod  hoe groter de daling vd evenwichtshoeveelheid 

en hoe groter het onvermijdelijk verlies. 

 Belastingen beïnvloeden het gedrag vd producent/consument. 

 Sterkere reactie bij een elastischere curve! 

5.7.6 Welvaartsverlies van extra belasting?  
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5.8 DE PUBLIEKE SCHULD 

5.8.1 Publieke schuld 

- Geconsolideerde Belgische overheid =  publieke schuld 105,6% BBP (2016) 

o € 94.000 per huishouden  

o plus niet-gedekte engagementen (vb. pensioen zal betaald worden) 

  NL: 62% BBP / DE: 68% BBP / Japan: 230% 

o 515 miljard (eind 2020) 

- Oplossen met hogere belastingen? Lagere uitgaven? Eenmalige bijdrage? 

o 2016: € 12 miljard betaald aan rentelasten op uitstaand schuld  

 Aan historische lage rente – herfinanciering valt duurder uit  krimpende 

beleidsruimte voor toekomstige beleidsmakers. 

o Wat met volgende grote crisis die hoge overheidsinterventie vraagt? 

 Corona zou op termijn bekeken kunnen meevallen … 

 Hoe “tijdelijk” is de schok? 

o BE: duurzaam budgettair beleid was nooit een prioriteit 

Overheidstekort = flow variabele  uitgaven – inkomsten in jaar x (momentopname) – beïnvloedt 

onze uitstaande overheidsschuld  overheidsschuld = stock variabele  som van alle uitstaande 

overheidsschuld in jaar x – schuld die is aangegaan in eerdere jaren (meer uitgaven gedaan dan dat er 

inkomsten waren) = gevolg van historische tekorten. 

5.8.2 Evolutie schuldgraad België 

BBP geeft idee van de terugbetalingscapaciteit van een land. 

- Rond 1980 ineens explosie van 

schulden: overheid blijft eeuwig leven, 

dus niet zo erg om meer schuld te 

maken  om oude lening af te betalen, 

nieuwe lening aangaan (de overheid zal 

die leningen blijven krijgen). 

- Toen zag men wel in dat het geen al te 

gezonde situatie is, voor bv wanneer er 

een crisis komt (geld nodig hebben 

dan). 

- Afbouw in de jaren ’90 van de schuld door externe factoren: 

o Schuld afbouwen was een voorwaarde om toe te treden tot de Eurozone. 

o ‘Moet van iemand anders’ – wordt gemakkelijker aanvaard.  

5.9 EFFICIËNTIE VAN DE OVERHEID 
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6 GROEI EN ONGELIJKHEID 

6.1 GROEI OP LANGE TERMIJN: DE GOLVEN VAN KONDRATIEFF 
Groei op zeer lange termijn: waarom zijn sommige landen rijk en andere arm? 

6.1.1 Welvaartsverdeling vandaag? 

LT welvaartsverdeling tussen landen: instituties (= als verklaring voor LT welvaartsverdeling). 

- “Why do some countries produce so much more output per worker than others?” 

o Belangrijke bijdrage: dit artikel heeft een hele hoop andere literatuur in gang gezet 

heeft en de focus heeft gelegd op instituties. 

- Differences in capital accumulation, productivity, and therefore output per worker across 

countries are driven by differences in institutions and government policies = “social 

infrastructure” 

o Institutions and government policies that determine economic environment within 

which individuals accumulate skills, and firms accumulate capital and produce output 

 Favorable environment  supports productive activities and encourages 

capital accumulation, skill acquisition, invention, technology transfer. 

 Individuals capture social returns to their actions as private returns (= private 

opbrengsten van hun inspanningen en sociale opbrengsten). 

 Als overheid er op gericht is goede instituties te hebben, dan krijg je 

een omgeving waarin individuen een incentive krijgen om zichzelf te 

ontwikkelen, skills te verwerven (onderwijs) enz. 

 Deze skills dan gaan gebruiken om extra output te produceren en  

toegevoegde waarde te gaan creëren.  

o  Protection from diversion (bescherming van eigendomsrechten) = essential 

 Thievery, Mafia protection, …  diversion undertaken by private agents 

 Government = potentially most efficient provider of social infrastructure that 

protects against diversion … 

 … but in practice primary agent of diversion throughout the world. 

 Expropriation, confiscatory taxation, and corruption = public 

diversion. 

 Op vele plekken is de overheid de eerste id lijn om de 

eigendomsrechten te gaan schenden (vb. In beslagnames, arbitrair 

hoge belastingvoeten, corruptie,…) – overheden die macht 

misbruiken ten opzichte van individuen  burgers die bang moeten 

zijn van de overheid. 
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o Grafiek: y-as BBP per hoofd, x-as maatstaf ~ kans dat je opbrengsten van je 

inspanningen worden afgenomen door de overheid  puntenwolk waarbij we landen 

zien: 

 Positief verband: een betere score op de indicator betekent dat het risico 

kleiner is (dus dat de overheid zijn job goed doet). Hoe beter dat de overheid 

de eigendomsrechten beschermd, hoe hoger het BBP per capita ligt. 

 Vanuit wetenschappelijk perspectief: wat zijn de determinanten van die 

‘average expropriation risk’?  

 Het zou bv. ook kunnen dat er een omgekeerd causaal verband is, nl. een 

hoger BBP dat zorgt voor betere instituties, maar wij zijn geïnteresseerd in hoe 

deze instituties leiden tot een hoger BBP. 

6.1.2 Long run determinants of social infrastructure?  

Exogene variatie proberen te vinden in een aantal variabelen, die instituties kunnen verklaren, die dan 

op hun beurt weer welvaart kunnen verklaren  twee types van kolonies (verschillende soorten 

instituties): 

1. Different types of colonization created different sets of institutions 

o Extractive colonization (eg. Belgians in Congo) 

 Not much protection for private property 

 No checks and balances for government expropriation 

o “Neo-Europes”: kolonisten komen aan en gaan de institutionele context vanuit Europa 

gaan nabootsen en creëren. 

 Replicate European institutions 

 Emphasis on private property rights and checks against government power 

 Eg. Australia, Canada, US 

2. Colonial institutions persist after independence 

But do different prospects of future welfare not induce differences in institutions? ~ moeilijkheid om 

causaliteit te gaan bepalen. 

6.1.2.1 Causal chain  

Causale ketting die ze in gedachten hadden = (Potential) settler mortality  settlements   early 

insitutions  current institutions  current performance. 

Nog op zoek naar andere variabelen die vroege 

instituties kunnen gaan verklaren: 

- Sterfte cijfers onder kolonisten: zij komen er 

aan (vb. malaria, tropische koorts). Plaatselijke 

bevolking heeft daar niet zoveel last van maar de 

kolonisten wel. 

- Als er veel sterftegevallen zijn onder de 

kolonisten, dan gaat men zich daar niet gaan 

vestigen en ook geen instituties oprichten zoals in 

Europa. Als ze er aan komen en weinig last 

hebben, dan gaan ze wel goede instituties 

oprichten, die dan blijven bestaan. 

Grafiek: x-as sterfte cijfers onder kolonisten, y-as index goede overheid  negatief verband: lage 

sterfte cijfers gaan gepaard met betere overheden (lagere ‘expropriation risk’). 
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6.1.2.2 Result 

Large causal effects of institutions on long-run growth! 

 Differences in institutions account for over ¾ of variation in income per capita today (= long-

run effect) 

o 2.24 difference in expropriation risk between Nigeria and Chile  

translates into 7 fold difference in income. 

o In practice, Chile is over 11 times as rich as Nigeria. 

 Belangrijkste drijfkracht van welvaart op lange termijn is de institutionele context. 

6.1.3 Technologie, innovatie en lange termijn groeigolven  Kondratieff 

Goede instituties  redenen om te gaan investeren in technologie en innovatie:  

- Schumpeter: technologische (radicale) innovaties = basis economische groei 

- Kondratieff: lange golven van ongeveer 50 jaar gedefinieerd in economische groei. 

o Relatief weinig onderzoek naar gebeurt binnen economie 

o  critici: groei op lange termijn is te complex om te verklaren (binnen zo’n 

tijdsspannen gebeurt er zoveel, dat het moeilijk is om alles te determineren en te 

analyseren). 

 

Grafiek: Lange termijn beursindex id VS: golven te zien in de beurs (wanneer het goed en slecht gaat), 

(maar zit wel niet veel wetenschappelijk onderzoek achter) innovaties, technologieën gebeuren 

vooral op plaatsen waar er sterke/goede instituties geïnstalleerd zijn. 
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6.2 GROEI = TOENAME ECONOMISCHE TRANSACTIES 
In de krant iets lezen over groei – dan gaat het over groei in het reële BBP = optelsom toegevoegde 

waarde = activiteit = jobs bij bedrijven = fiscale ontvangsten voor overheid.  

- Groei = gepercipieerd als wondermiddel door de overheid 

o Meer jobs, minder overheidstekort/schuld 

o Veel overheidsaandacht  

- Maar groei = meer vervuiling (en andere externe effecten) = wat men zich de laatste jaren 

meer en meer is gaan realiseren 

o Laatste jaren steeds meer groei, maar ook bv. steeds meer CO2 uitstoot. 

o Economische groei steeds meer “losgekoppeld” van andere doelstellingen: vb. 

tewerkstelling, ongelijkheid, … die we willen nastreven. 

Welke determinanten van groei zijn er en hoe kunnen we deze gaan beïnvloeden, of ze eventueel gaan 

verzoenen met ongelijkheid?  

6.3 VARIABELE GROEI OP KORTE TERMIJN  
Variabele groei op KT  conjunctuur analyse ~ 5-10 jaar (cf. H6) 

6.4 HOE VERKLAREN WE GROEI OP MIDDELLANGE TERMIJN?  
Groei op middellange termijn (periodes van 15-20 jaar): structurele factoren  potentieel BBP of Q. 

6.4.1 Bevolking  

BBP (= Q) ontbinden in verschillende componenten  Q = (Q/B).B 

- Bevolking (= B) = 10.58 miljoen (2007)  11.35 miljoen (2018) = + 7.3% (+5% beroepsbevolking 

– mensen die in de leeftijdscategorie vallen waarop je kan gaan werken) 

o Kringloop: toename bevolking is een injectie in de kringloop – meer mensen die 

goederen aankopen – meer productie nodig – in ruil daarvoor loon – draagt bij tot 

stijging BBP. 

6.4.2 Productiviteit  

- Q/B = welvaart; ook te interpreteren als een soort productiviteit  

o Hoeveelheid bevolking  bepaalde hoeveelheid toegevoegde waarde gaan creëren 

 als je daar beter in bent, ben je efficiënter, dan ben je productiever. 

o 1997: 65 euro/uur  2017: 75 euro/uur  

- Evolutie reële arbeidsproductiviteit per uur in BE:  

o Verbetering vd technologie < met de zelfde 

hoeveelheid middelen die je inzet (vb. 1 uur 

arbeid), meer toegevoegde waarde creëren. 

o Beleidsuitdaging: sinds 2013 is er nog weinig 

vooruitgang te merken in de reële 

arbeidsproductiviteit (~ Europees fenomeen) 

= vertragen productiviteitsgroei. 

 Dit is een belangrijk issue, omdat dit 

de bron is van vooruitgang en welvaart. 
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6.4.3 Arbeidsparticipatie  

Q = (Q/H).(H/L).(L/B).B  interessante opdeling: heeft meer componenten en laat ons daardoor toe 

iets meer te gaan zeggen. 

- Q/H = gemiddelde productiviteit per gewerkt uur (= toegevoegde waarde per uur dat er 

gewerkt wordt) 

- H/L = aantal gewerkte uren per werknemer 

- L/B = werkzaamheidsgraad/participatiegraad of aandeel economisch actieven in bevolking (= 

totaal aantal mensen dat aan het werk is/de totale bevolking). 

Europa (samenbrengen 12 West-Europese 

landen) vs. US: evolutie in welvaart 

- BBP per capita (Q/B)  

- 19de eeuw: VS en Europa lagen vrij 

dicht in de buurt van elkaar. 

- Op een bepaald moment gaat Europa 

achterop lopen  doet een inhaal 

manoeuvre, maar rond 2000 Amerika nog 

steeds niet bijgebeend.  

 

Het BBP per capita interpreteren als welvaart, zegt 

ons dat Europa niet zo welvarend is als Amerika. 

Figuur 2: reële BBP per gewerkt uur (=maatstaf voor 

productiviteit). 

- Europa is een stuk achterop gaan hinken 

doorheen de tijd. Maar tegen 2000 hebben ze 

de VS opnieuw bijgebeend. 

- Europa even productief als VS. Middelen 

worden op dezelfde manier ingezet, met 

dezelfde efficiëntie. 

 

Figuur 4. Aantal gewerkte uren per 

werknemer en aantal werknemers als aandeel 

in de totale bevolking. 

- Geen aparte lijnen voor VS en Europa, 

maar verhouding uitgedrukt. 

- 1950: waarde rond 110 (grijze 

stippellijn)   10% meer werken per 

werknemer in Europa dan in de VS. 

- Verder in de tijd (+-2000): minder uren 

gewerkt in EU dan VS. 

- Hoeveel mensen werken als aandeel vd totale bevolking (grijze lijn): initieel zit EU daar boven 

VS. Maar tegen het einde vd periode valt EU sterk terug: vanaf jaren ’50 worden er in EU 

minder uren gewerkt en nemen er minder mensen deel aan de productieprocessen. 
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6.4.4 Conclusie: Europe vs. US (een gemengd beeld) 

1. Europe (12 countries) not as rich (welfare) as US (Q/B) 

2. Europe almost equally productive (Q/H) 

3. # employees as share of population sharply decreased in Europe relative to US (L/B) 

4. # hours per employee sharply decreased in Europe relative to US (H/L) 

 

 Europe is not as ‘rich’ because it works less   i.e. relatively fewer people are ‘active’ in Europe 

(those who work, make less hours a year). 

 Other interpretation: Europe as a society values leisure (vrije tijd, tijd met familie enz.) more 

(trade-off) 

6.5 HOE KAN DEZE ECONOMIE VERDER GROEIEN?  
Cf. later hoofdstuk. 

6.6 IS ECONOMISCHE GROEI WENSELIJK?  
Is groei wenselijk als oplossing voor economische problemen?  

- Economische groei werkte in China voor armoede! 

- Voor België 

o Rijker worden kan geen obsessie worden… 

o … Maar groei kan sociale mobiliteit en cohesie verhogen. 

 Arbeidsparticipatie laaggeschoolden, die ook al lagere levensverwachting 

hebben. 

 Andere consumptiepatronen mogelijk (gezondheidszorg, betere voeding, 

polarisatie) 

o Komt dit ten goede aan de groepen waarvoor we het bedoelen?  invoeren van 

directe maatregelen vs. doorsijpeleffecten via groei? 

 Die directe maatregelen hebben een kostprijs! Moet betaald worden door de 

overheid (dat zijn wij allemaal)  makkelijker te dragen in groeiende 

economie. 

o Hoge overheidsschuld zal niet vanzelf verdwijnen  inkomen nodig om de 

overheidsschuld te gaan afbetalen (vorige generatie die leent en dat een effect heeft 

op de volgende generatie). 

 Kost vergrijzing (mensen leven langer en zijn steeds langer op pensioen, die 

pensioenen moeten betaald worden) + gekoppelde toename kost 

gezondheidszorg = twee additionele kosten in onze maatschappij. 

 Preventiebeleid  mensen wijzen op een gezonde levensstijl, die kan 

bijdragen tot een betere gezondheid en wat voor minder kosten kan leiden 

voor de overheid. 

 

- Globaal perspectief? 

 14% van wereldbevolking geen elektriciteit 

 3 miljard mensen leven van besteedbaar inkomen van < $2,5 per dag 

o Wie wordt beter van mondiale economische groei? = niet iedereen w hier beter van. 

o Kan onze planeet in 2050 wel een wereldbevolking van 10 miljard aan? 

 Als iedereen leeft zoals de Belg, dan hebben we 4.3 aardes nodig, om iedereen 

te onderhouden in zijn/haar levensstijl (enorme ecologische voetafdruk). 
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o Andere type groei (vb. groen, circulaire, ecologisch,…) nodig  

 Zal dit voldoende zijn? Is er niets radicaler nodig dan dit?  

 Anderen die heel sterk geloven in de technologische vooruitgang, die 

ervoor zal zorgen dat het in orde komt. 

 Waarschijnlijk een stuk van beiden die we moeten gaan 

implementeren. 

  ontwikkelingslanden (“jullie mogen zich niet gaan ontwikkelen tot het 

niveau waar wij zitten, want dan komen we in de problemen met onze aarde 

~ teveel CO2 uitstoot bv.” = een boodschap die je eigenlijk niet kan gaan 

brengen.) 

 

- Een mogelijke oplossing: 

wereldkaart ecologische voetafdruk 

 kleinere afdruk ~ minder 

economisch ontwikkeld. 

- Misschien moet economische 

ontwikkeling niet gepaard gaan met 

de vervuiling zoals dat bv in EU is 

gebeurd. In deze landen een paar 

stappen overslaan en gaan naar de 

beste technologie. 

o Bv. geen kabeltelefoons (moeilijk bekabeling aanbrengen)  nu vooral mobiele 

telefoons, die aangestuurd worden door een paar zendmasten, o.b.v. zonne-energie. 

o Biedt enigszins perspectief (om onze natuurcomponent wat te sparen), maar of dat dit 

voldoende zal zijn, is voldoende te voorspellen.  

 Moeilijk te voorspellen welke technologieën en energie er aan komt en welke 

oplossingen voor milieuproblemen we kunnen vinden. 

 Kan het bij ons ook niet met minder of op een andere manier?  

6.7 DE IMPACT VAN GROEI OP DE ONGELIJKHEID  

6.7.1 Globaal perspectief op ongelijkheid. 

Groei is meer en meer losgekoppeld van andere indicatoren, dus zeker een goed idee om ook aandacht 

te hebben voor ongelijkheid  vanuit een mondiaal perspectief:  

Grafiek: helemaal links de armsten vd wereld, rechts de 

rijksten vd wereld (gemeten in beginperiode). De punten 

die je ziet, zijn percentielen vd distributie  geeft beeld 

vd wereldbevolking: y-as groei reële inkomen vd 

wereldbevolking (gemiddeld genomen groei van 25% 

tussen 1988 en 2008). 

Niet iedereen heeft in die periode van 20 jaar even veel 

groei gekend: grote verschillen (onstabiele grafiek) 

- Large gains for people around global median (A) 

and global top 1% (C) 
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- No/limited gains for people around 80-85th percentile of global distribution (B)  duidelijk 

onder de gemiddelde groep. 

 

Who are the ‘people’?   

- Punt C: Global top 1% are overwhelmingly people from advanced economies. 

- Punt B: 7/10 at B are from ‘old rich’ OECD countries (armste deel vd bevolking in NL, BE, DUI) 

 Lower halves of their individual countries’ income distribution 

 Rich countries’ income distributions start only around 70th percentile. 

- Rond punt A: 9/10 personen rond dit punt (global gemiddelde)  Asia  (Chinese and Indian 

GDP/cap x5.6 and x2.3) 

o Landen waren al iets rijker dan vb. Afrikaanse landen en hebben ook een groei gekend 

in de periode van 1988 tot 2008.  

o E.g. median of Chinese urban distribution leapfrogged 1.5 billion individuals by 2011! 

 Deze zeer sterke groei betekent niet dat ze naar onze standaarden ‘goed’ zijn. 

(Relatively poor by Western standards) 

 Inkomen per hoofd (~ 300 euro per maand)  zou in België nog steeds als 

zeer arm omschreven worden. Dus deze groep is niet rijk, maar ze hebben wel 

een enorme groei in inkomen doorgemaakt  veel Chinezen uit de extreme 

armoede gehaald. 

 Emerging ‘global middle class’   household per capita incomes of between 5 

and 15 dollars per day (national poverty lines in rich countries often >15 

dollars per person per day) 

 

Dezelfde figuur doorheen de periode 1988 tot 2008 die de evolutie weergeeft:  X-as: inkomen per 

persoon (logaritmisch), y-as: welk deel vd bevolking zit op welk punt  totale wereldbevolking: per 

kleur, welk deel vd wereld. 

- Ontwikkelde landen (W-EU, VS): helemaal 

rechts van inkomensverdeling  meeste hoge 

inkomens; wel een beperkte staart naar links 

van enkele mensen met een lager inkomen. 

- China en India (omdat ze zo groot zijn, 

afzonderlijk kunnen laten zien in de grafiek) 

- Verticale stippellijn: armoedegrens (als je 

inkomen daaronder is, dan wordt je beschouwd 

als leven in extreme armoede)  in China 1988 

een heel deel vd bevolking die onder die 

armoedegrens leeft. 

 

 

- Verdeling in 1993: kleine verschuiving naar 

rechts voor de verschillende werelddelen. 

o Hier nog heel duidelijk een twee 

toppen verdeling: in Azië veel landen die nog 

rond de armoede grens zitten  ontwikkelde 

(W-landen) die een tweede top vormen in de 

distributie, rechts op de grafiek. 
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- Vooral in Azië is er veel vooruitgang gekomen 

in inkomen:  

o In ander Azië en India wel wat naar 

rechts verschoven. 

o Maar vooral heel grote verschuiving in 

China: haalt het ontwikkelde deel in. 

- Sub-Sahara Afrika is groter geworden, maar 

het inkomen is niet veel gestegen  nog groot 

deel vd bevolking die in extreme armoede leeft. 
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Waarom is dit belangrijk?  

- Is absence of growth among lower middle classes of rich world ‘cost’ paid for high income gains 

of middle classes in Asia?  

o Unlikely to provide  definitive answer; 

o Establishing causality between such complex phenomena also affected by a range of 

other variables = very difficult, perhaps impossible 

o Temporal coincidence + plausible narratives  

 correlation = real in many people’s 

Problematisch: geeft aanleiding tot politieke boodschap die te recycleren is – want zou 

betekenen dat als het slecht gaat hier met mensen, dat dit niet de schuld is vd 

politici/de overheid, maar van andere landen (vb. ‘de Chinezen’) – maar dat is een kort 

door de bocht verhaal. 

 

- Cosmopolitan lens: niemand is er echt op achteruitgegaan (geen sterke daling vh inkomen)  

dus op een bepaalde manier toch een succes verhaal. 

o All individuals = equal; same-% income gains realized by poorer people  valued more 

o Hard to dismiss period 1988-2008 as failure 

o Despite rising income share of global top 1%, close to doubling of real incomes realized 

by 20% of world population (45th-65th global percentiles) 

o Their real income growth  first decline in global inequality since Industrial 

Revolution  

o Very abstract, people concerned with incomes compared to national peers  

 less positive: increasing national income inequalities = relative loss 

Mensen zijn veel meer geïnteresseerd in evoluties vd welvaart/inkomens dichterbij. Geen baat bij dat 

wanneer jijzelf weinig groei hebt doorgemaakt, ze je komen vertellen dat het alsnog een succes is, 

omdat er elders in de wereld veel groei geweest is. 

- National inequality US (evolutie in de VS: er is goede data over + explicietere evolutie en geeft 

het beeld weer wat er ook op andere plekken aan de gang is). 

o 1980: adults in top 1% earned on 

average 27 times more than bottom 

50% of adults 

o Today: earn 81 times more 

o Ratio of 1 to 81 similar to gap between 

average US income and the average 

income in the world’s poorest countries  

 e.g. Central African Republic, 

Burundi  

 Enorme ongelijkheid die zich in een periode van 35 jaar voltrokken heft  zeer 

snel en alarmerend. 
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o Bottom half of US income distribution 

completely shut off from economic 

growth since 1970s 

o 1980  2014: average national income 

per adult grew by 61%  

 Average pre-tax income of 

bottom 50% of individual income 

earners stagnated at about 

$16,000 per adult after adjusting 

for inflation 

 Income skyrocketed at top of income distribution 

 Rising 121% for top 10% 

 205% for the top 1% 

 636% for the top 0.001%  

o Government redistribution has offset only a small fraction of increase in pre-tax 

inequality 

 Comes entirely from health transfers and public goods spending  

 Post-tax disposable income and pre-tax income are similar  

6.7.2 Werkende armen  

- + 140 EUR per jaar? 

o Onder de gele hesjes bevinden zich niet alleen werklozen maar ook veel werkenden … 

o Velen van hen zijn ‘working poor’ of werkende armen! 

- Working poor?  in-work-at-risk-of-poverty rate  

o Definition = percentage of persons who declared to be at work (employed or self-

employed) who are at risk of poverty. 

 “Risk of poverty” =  equalized disposable income below 60 % of national 

median equalized disposable income (after social transfers!) 

 “Equalized disposable income”  (gelijkgesteld beschikbare inkomen) = total 

income of a household that is available for spending or saving, divided by the 

number of household members converted into equalized adults. 

 Survey based data 

Horizontale zwarte lijn = 

gemiddelde in EU28 (1027)  

bijna 10% id EU zijn mensen, 

die aan het werk zijn en lopen 

kans om in de armoede te 

vervallen. 

In BE 2017: 5% - vrij goede 

score in vergelijking met 

andere landen, maar wel nog 

steeds 5%. 

FRA (start gele hesjes) nog 

onder EU gemiddelde.  
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Welke trend zit daar in?  

- BE: opwaartse trend – in 2017 

5%, maar voordien lag het % lager. 

- Ook voor EU als geheel is er 

een opwaartse trend. 

 

 

 

Working poor nog verder gaan opdelen:  

- Opleidingsniveau dat ook bevraagd 

wordt  lager opgeleiden meer kans om 

in armoede terecht te komen (groot 

verschil met hoog opgeleiden). 

- Ook type contract geeft een groot 

verschil: permanent contract (contract 

van onbepaalde duur) lagere kans  

contract dat tijdelijk is 

Doet leeftijd er toe? In bepaalde mate  

- In vergelijking met 2010 speelde 

leeftijd geen rol  vanaf 2017: jongeren 

tussen 18 en 24 grotere kans om in 

armoede te vervallen terwijl ze aan het 

werk zijn. 

- Evolutie BE  trend EU, waar de 

leeftijdsgroepen dichter bij elkaar zijn 

komen te liggen  maar nog steeds 

jongeren de meest kwetsbare groep. 

6.7.3 Armer dan je ouders?  

- McKinsey-studie: inkomen in 25 rijke/geavanceerde landen 

o Periode 2005-2014 

 Voor 65 tot 70% van gezinnen is marktinkomen stabiel gebleven of gedaald. 

 SE 20%, IT 97%! 

o  Periode 1993-2005  

 Marktinkomen steeg voor 98% gezinnen 

- Correctie voor overheidstransferten  

  inkomen voor 20 tot 25% van de gezinnen stabiel/daalde 

- Verklaring: crisis 2008/2009 – automatisering/productiviteit (als productiviteit niet meer stijgt, 

dan gaan ook de inkomens minder stijgen) (H.12); daling aandeel arbeidsinkomens in totale 

inkomens. 
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6.7.4 De olifantengrafiek van Milanovic 

6.7.5 Kapitaal in de 21ste eeuw van Thomas Piketty 

Totale inkomen = inkomen uit kapitaal/vermogen + inkomen uit arbeid 

- Kapitaalvoorraad is veelvoud van BBP  

- Kapitaal is ongelijk verdeeld in onze samenleving 

- Rendement op kapitaal hoger dan de economische groei  inkomen op kapitaal zal meer 

toenemen dan inkomen op arbeid (maar kapitaal ongelijk verdeeld). 

 Ongelijkheid neemt structureel toe (belang van Piketty dat hij dit heeft aangekaart). 

 

Grafiek: lange termijn evolutie 

- Twee lijnen hangen in 

belangrijke mate samen. 

- Aandeel vd zoveel procent 

rijksten in termen vh totale inkomen 

= manier om naar ongelijkheid te 

gaan kijken. 

 

6.8 ONGELIJKHEID IN BELGIË  

6.8.1 Meting van ongelijkheid  

6.8.1.1 Gini-coëfficiënt 

Gini-index als we ongelijkheid willen meten: 

- Meet de afwijking vd 

inkomensverdeling, zoals we die observeren, 

t.o.v. de perfect gelijke inkomensverdeling, 

waarbij elk gezin evenveel inkomen heeft. 

- X-as: cumulatieve aandeel v mensen id 

bevolking, beginnend bij de lagere inkomens 

 alle gezinnen rangschikken van arm naar 

rijk. 

- Y-as: cumulatief aandeel ih inkomen 

vd gezinnen  10% armsten hebben 5% vh 

inkomen, 20% armsten hebben samen 9% vh 

totale inkomen, 50% armsten hebben samen 

20% vh totale inkomen, enz. 

- Rechte lijn = perfect gelijke verdeling 

(10% armsten hebben 10% vh inkomen, 80% 

armsten hebben 80% vh inkomen,…) 

- Afmeten ongelijkheid: Lorenz-curve die aantoont hoe het echt zit in de samenleving die we 

bekijken  Gini-index bekijkt dan de gele oppervlakte. Hoe dichter de Lorenz-curve ligt bij de 

perfect verdelingslijn, hoe kleiner de ongelijkheid in een land. Als de curve ver vd perfecte 

verdeling ligt, dan is er meer ongelijkheid. 
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Inzicht id evolutie vd inkomensongelijkheid van BE:  

- Aandeel vd 20% blokken in het totale inkomen. 

- 2016:  

o Eerste 3 kwintielen 

hebben telkens minder 

dan 20% vh inkomen.  

o Degene in het 4de 

kwintiel: net iets meer 

dan 20%. 

o Laatste kwintiel hebben 

een groot aandeel in het 

inkomen. 

- Evolutie doorheen de tijd: goed 

nieuws op een bepaalde manier 

 inkomensongelijkheid daalt in het 1ste  en 3de kwintiel (lichte toename), wat ten koste gaat 

vh aandeel vh 5de kwintiel in BE. 

o Dit is vrij uniek: nergens anders in de wereld wordt er een daling v 

inkomensongelijkheid vastgesteld. 

Inkomensongelijkheid in de wereld: donkere 

regio’s hebben meer inkomensongelijkheid 

(hogere Gini-coëfficiënt) 

- Meest donkere kleuren in Zuid-Amerika en 

Afrika: in armere landen vaker een 

inkomensongelijkheid (wel geen 1 op 1 relatie) 

- In VS ook vrij hoge ongelijkheid (zeker als je dit 

vergelijkt met EU ~ meer tussenkomst vd 

overheid om ongelijkheid tegen te gaan). 

 

6.8.1.2 Beperkingen analyses o.b.v. fiscale gegevens 

(-) 

- Informele economie (zwarte economie)  

- Sociale bescherming met voordelen in natura vb. sociale huurwoningen 

- Niet-belaste inkomens zoals kinderbijslag 
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- Voordelen in natura voor werknemers 

- Hogere inkomens oververtegenwoordigd in consumptie van sterk gesubsidieerde activiteiten 

(hoger onderwijs, cultuur,…) 

6.8.2 Meting van armoede  

Metingen van armoede: onderscheid naargelang de plaats waar we armoede gaan meten. 

Wanneer we bij ons armoede gaan meten, is dit een statistisch gedefinieerd concept (wanneer het 

inkomen vh gezin lager ligt dan 60% vh mediaan inkomen). 

- Statistisch: 60% van mediaaninkomen  

15% vd bevolking (incl. Working poor) 

- Andere maatstaf = ernstige materiële 

deprivatie (absolute armoede)  5,8% vd 

bevolking 

o Lijst met 9 zaken, waarvan we 

vanuit gaan dat iemand met een 

normaal inkomen deze kan doen, zonder financiële problemen. 

o D.w.z. missen 4 van 9 onderstaande capaciteiten  dan spreken we van ernstige 

materiële deprivatie.  

Meten van armoede in de lest vd wereld  

armoedelijn gaan maken en daar een bedrag op 

kleven. Hier bv. ben je arm wanneer je minder dan 

1.9 dollar per dag verdient. 

Evolutie wereldbevolking en de opdeling ervan: 

1820 vrijwel iedereen arm (weinig boven 

armoedelijn)  bevolking neemt toe + na 1950: 

relatieve armoede blijft hoog, maar het aandeel van 

mensen die boven de armoedelijn zitten, neemt 

exponentieel toe. 1975-1980 absolute aantal van 

mensen die in extreme armoede leven, neemt af. 

 

Olifantengrafiek (vooral in Azië gingen mensen 

vooruit) – armoede in China (cf. grafiek): 

1980: ruim 80% vd bevolking valt onder de 

armoedelijn  2008: gereduceerd tot ongeveer 10% 

vd bevolking = een enorme daling vd armoede.  

 

Ondanks dat er een daling is vd armoede, is er nog steeds veel extreme armoede rond de wereld. 

- Hoe dit aan te pakken? 

- Nobelprijs economie 2019: Banerjee, Duflo, Kremer 

o Zij zijn gaan kijken naar wanneer maatregelen werken om armoede uit de wereld te 

helpen en wanneer niet.  

o Bijdrage aan strijd tegen armoede:  

 Extra geld leidt niet zomaar tot minder armoede 
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 Lang het idee dat om Afrika uit de armoede te helpen, men gewoon geld 

moest geven. 

o Vb. malaria netten niet zomaar uit delen (want dan worden ze gebruikt om te vissen), 

maar er een klein bedrag voor vragen. Dit blijkt ervoor te zorgen dat de bevolking de 

netten echt gaan gebruiken om malaria te bestrijden. 

o https://www.ted.com/talks/esther_duflo_social_experiments_to_fight_poverty?lang

uage=nl#t-58611 

6.9 PERSPECTIEVEN OVER ONGELIJKHEID  
- Wenselijke maatschappelijke veranderingen met grote impact op ongelijkheid 

o Vb. economische emancipatie van de vrouw  één en tweeverdieners 

o Mensen willen niet perse gelijkheid, maar vooral eerlijke ongelijkheid. 

- Verschillen op zich kunnen motiveren; maar intergenerationele ongelijkheid 

(generatiearmoede = in welke familie je geboren wordt, bepaalt of je al dan niet in armoede 

terecht komt) demotiveert enorm. 

o We slagen er niet in om voldoende kansen te bieden. 

- Filosofen 18e Eeuw: ‘natuurlijke orde’  geen overheidsbeleid 

o Recenter: gelijkheid van kansen en maatschappelijke mobiliteit primeren in beleid 

o Sufficiency-doctrine van Harry Frankfurt: bestrijden manifeste armoede en 

kansenongelijkheid als prioriteit. 

- Overheid? 

o Voor marktwerking: toegang tot onderwijs 

o Na marktwerking:  progressieve belastingen  

o Mattheus-effect? 

 = veel zaken die sterk gesubsidieerd worden door de overheid, worden sterk 

geconsumeerd door hogere inkomens (vb. hoger onderwijs, opera,…) – zij die 

al veel hebben, worden nog meer bevoordeeld. 

 

Voorbeeld vragen:  

1. Welke van de volgende uitspraken is fout?  

a. Een middel is van nature schaars of niet, wijzigingen in behoeftes drijven het 

allocatieprobleem. 

b. Een middel is schaars wanneer mogelijke aanwendingen van dit middel de 

beschikbaarheid van dat middel overstijgen. 

c. Wanneer middelen schaars zijn moeten keuzes gemaakt worden. 

d. De markt is een manier om met schaarste om te gaan. 

2. Wat zorgt niet voor een verschuiving van de vraag naar chocolade in stad A?  

a. Een overheidscampagne promoot fruit als tussendoortje. 

b. Een aardbeving vernielt de winkels in stad A. 

c. Een nieuwe hippe chocoladeverpakking gekoppeld aan een marketingcampagne. 

d. Door toenemende populariteit is het aantal inwoners van stad A van 100.000 tot 

200.000 gestegen. 

 

 

https://www.ted.com/talks/esther_duflo_social_experiments_to_fight_poverty?language=nl
https://www.ted.com/talks/esther_duflo_social_experiments_to_fight_poverty?language=nl
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3. Televisieprogramma’s omtrent restaurants en koken hebben ervoor gezorgd dat steeds meer 

gegadigden een eigen restaurant geopend hebben. Tegelijkertijd is het aantal geïnteresseerde 

klanten niet toegenomen omdat hobbykoks hun vrienden vaker thuis ontvangen. Door alle 

programma’s is de gemiddelde restaurantbezoeker ook kritischer en wil hij meer waar voor zijn 

geld. Welke figuur vat best deze gewijzigde marktsituatie? (subscriptie 0 is voor programma’s, 

subscriptie 1 na programma’s).  

a. Elasticiteit vd bereidheid tot betalen  curve minder vlak voor de vraag 

b.   

c.   

d.   

4. Welke van de volgende uitspraken is fout?  

a. De Marxistische school voorspelt dat het kapitalisme zal ineenstorten door 

concentratie en monopolisering. 

b. De Klassieke en Marxistische school hebben een gelijkaardige visie op de waarde van 

een goed, terwijl de Neoklassieke school een andere visie heeft op de waarde van een 

goed. 

c. Het idee dat innovatie een belangrijke bron van welvaart is, is geïntroduceerd door 

Keynes. 

d. De Institutionele school benadrukt het belang van informatie en formele spelregels 

voor economische ontwikkeling. 

5. Andy heeft een stabiele job met vaste werkuren. Hij verdient 2200 euro per maand. Naast tijd 

doorbrengen met zijn gezin, besteed hij zijn vrije tijd aan fitnessen. Wat is de opportuniteitkost 

van een uur fitnessen.  

a. Zijn maandloon gedeeld door het aantal werkuren per maand. 

b. De waarde van een uur quality-time met zijn gezin. 

c. Zijn maandelijkse abonnementskost gedeeld door het aantal uren fitness per maand. 

d. De maandelijkse abonnementskost gedeeld door het aantal uren fitness per maand in 

de goedkoopste andere fitnesszaak in de buurt. 

6. Het systeem van automatische loonindexatie in België relateert de evolutie van de nominale 

lonen aan… 

a. Het indexcijfer der consumptieprijzen 

b. Het reëel BBP per capita 

c. De gezondheidsindex 

d. De BBP deflator 

7. Het BBP van België (uitgedrukt in lopende prijzen) in 2018 was ongeveer 

a. 460 miljard euro 

b. 46 miljard euro 
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c. 460 miljoen euro 

d. 46 miljoen euro 

8. Wat is de belangrijkste verklarende factor voor de lange termijn welvaartsverdeling tussen 

landen?  

a. Instituties  

b. Technologie 

c. Productiviteit  

d. Elk van de andere drie is even belangrijk 

7 CONJUNCTUUR EN MACRO-ECONOMISCH BELEID 

7.1 INTRO 
Overheid: niet alleen inspelen op sociale noden/veranderde maatschappelijke prioriteiten, ook 

inspelen op de evolutie van economische activiteit. 

- Als onze economie het goed doet, dan kan er oververhitting ontstaan.  

o Waardoor er op sommige markten iets fout kan gaan. 

o Vb. sterke prijsstijgingen of grote onevenwichten. 

- Al onze economie het niet goed doet, dan terug de economie gaan stimuleren zodat deze terug 

aantrekt. Proberen oververhitting tegen te gaan als er zich ergens problemen stellen in één 

van onze markten. 

Conjunctuurbeleid = interventies die op relatief korte termijn de economie beïnvloeden. 

Twee soorten overheid: 

1. Politieke of budgettaire overheid: uitgaven en ontvangsten (premiers, ministers, parlement) 

2. Monetaire overheid probeert economische activiteit te sturen door monetair beleid 

a. Sturen van rentevoet en geldhoeveelheid in onze economie en op die manier proberen 

te conjunctuur te beïnvloeden. 

b. Relevante beslissingen genomen in de Europese Centrale bank. 

7.2 GELD?  
Wat betekent geld voor onze economie? Waarom is geld nuttig?  

- We staan dagdagelijks in verbinding met vreemden door alles wat we consumeren/ruilen. Vb. 

je hebt een kilo graan en je moet op zoek gaan naar een persoon die 1 liter melk kan geven. 

Maar die persoon moet ook willen wat jij te bieden hebt; er zijn dus veel zoekkosten. 

- Geld is daarin een smeermiddel: het zorgt voor een ontdubbeling van ruil (niet langer nodig 

op zoek te gaan naar iemand die wil wat jij te bieden hebt en die heeft wat jijzelf nodig hebt). 

7.2.1 Definitie  

Ontdubbeling ruil door geld (= geen overeenstemming nodig tussen wat de ene aanbiedt en de andere 

wil)  transacties spreiden in de tijd (je kan je geld even bijhouden), dus ook een spaarmiddel en 

kredietmiddel (= uitlenen aan iemand anders, die belooft na zoveel tijd terug te betalen).  

Geld laat efficiënte transacties toe  functies van geld: 

- Transporteerbaar 
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- Deelbaar = kleine waarden mee kunnen betalen. 

- Waardevast ( niet waardevast kan je niet overdragen in de tijd). 

7.2.2 Geschiedenis geldsysteem 

7.2.2.1 Geld vandaag 

Definitie geld = som van activa in de economie die mensen regelmatig gebruiken om goederen of 

diensten te kopen van andere mensen. 

- Fysieke uiting = biljetten en munten. 

- Tegenwoordig een grotendeels immaterieel recht op toekomstige aankomen, bijgehouden op 

een computer bij de bank. 

o Geld ~ geassocieerd met ruilen  vermogen. 

o Geld = liquide middelen 

 Liquide middelen = dingen die je vrij snel kan gebruiken om transacties te 

financieren. Dit staat los van ons vermogen. 

 Liquiditeit = gemak waarmee een bepaald actief kan omgezet worden in het 

ruilmiddel van een bepaalde economie. 

 Vb. zichtrekening waarvan je ineens geld kan overschrijven, spaarrekening 

vandaag de dag ook liquide  je huis (kan je niet zomaar direct verkopen om 

dan te gebruiken, dit kost meer tijd en moeite). 

7.2.2.2 Geld vroeger 

Vroeger: goederengeld of commodity geld = geld in de vorm van een goed met een intrinsieke waarde. 

- Voorbeelden: goud en zilver. 

o Waarde van de munt afgeleid van de hoeveelheid goud of zilver in de munt. 

o Doorheen de geschiedenis als je verschillende 

munten bekijkt: per 10 gram munt zit er steeds 

minder zilver in. 

 Vervangen door andere dingen die minder 

waard zijn. 

 Belangrijkste om hieruit te halen is dat geld 

een afspraak is, want de intrinsieke waarde 

neemt af, maar de waarde die we eraan 

hechten blijft.  

7.2.3 Waar komt geld vandaag vandaan?  

7.2.3.1 Goudsmeden als eerste moderne banken  

Vroeger was het heel gemakkelijk om overvallen te worden  mensen deponeerden goud in een kluis 

bij de goudsmid. De goudsmid gaf een papieren bewijs voor deposito. Op den duur werden deze 

papieren bewijzen dan gebruikt voor betalingen.  

Gevolg: goudsmid bezat grote hoeveelheden goud in zijn kluis – geld bleef er ongebruikt liggen. 

- Begon uiteindelijk goud uit te lenen tegen vergoeding (in de vorm van papieren bewijzen die 

ook als betaling werden aanvaard.  

- Hierdoor waren er meer papieren bewijzen dan er goud aanwezig was  fractioneel 

reservebankieren geboren: papieren bewijs niet langer volledig gedekt door goud (ook door 

vorderingen op ontleners).  
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7.2.3.2 Het ontstaan van de monetaire overheid 

Belang van vertrouwen in de bankier! 

- Lange termijn vorderingen (= uitgegeven vordering vervalt pas na afloop van krediet)  korte 

termijn verplichtingen (= iedereen kan elk moment goud ophalen – dus dit goud moet eigenlijk 

altijd aanwezig zijn). 

o Als iedereen zijn goud komt ophalen, dan is er niet genoeg goud meer aanwezig. 

- Wat als het vertrouwen verbroken wordt?  

o Niet voldoende goud om iedereen terug te betalen  bank run, bank failliet – wat 

leidt tot instabiliteit. 

o Reactie = enkel uitgifte bankbiljetten door de overheid. 

= hoe de Centrale Bank is ontstaan.  

7.2.4 Centrale bank en geldaanbod/hoeveelheid 

7.2.4.1 Hoe ontstaat de geldhoeveelheid?  

Beginpunt = centrale bank (CB)  soort moderne goudsmid = die monopolie gekregen heeft van de 

overheid om geld uit te delen en te regelen.  

- Centrale bank controleert de geldbasis. 

o Uitgeven van bankbiljetten 

 Publiek = chartaal geld (CH) 

 Financiële instellingen = bij de commerciële banken zodat men reserve heeft 

(onderdeel bankreserves) 

o Deposito’s aangehouden door financiële instelling bij de centrale bank (onderdeel 

bankreserves). 

 Commerciële banken = waar wij onze rekeningen kunnen openen. 

 Centrale bank = waar commerciële banken hun rekeningen hebben. 

Bankreserves (BR) = BR1 + BR2 

Geldbasis = CH + BR  

7.2.4.2 Geldhoeveelheid  

Waar komt het basisgeld vandaan? (balans CB)  

- Dekking voor het uitgeven van basisgeld 

 vroeger goud (je kon je biljetten altijd 

omruilen naar goud).  

- Twee componenten: 

o Interne component  

= binnenlandse kredietverlening  

o Externe component 

 Goud voorraad (steeds minder belangrijk geworden) 

 Deviezenvoorraad  

 Deviezen = vreemde valuta (alles wat niet euro is, maar een andere 

munt is) 

 = alle andere munteenheden 
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7.2.4.2.1 Deviezenvoorraad 

- Exporteur ontvangt voor 1000 euro valuta (vb. geëxporteerd naar Amerika) en verkoopt valuta 

aan de commerciële bank. 

o In de bank neemt de voorraad aan vreemde valuta neemt toe; de voorraad aan euro 

neemt af. 

o Wisselkoers van 1-1. 

- Importeur heeft 800 euro aan vreemde valuta nodig om een leverancier in het buitenland te 

bepalen – gaat naar de bank om euro om te ruilen in valuta.  

o Voorraad van de bank aan vreemde valuta neemt af; de voorraad aan euro neemt toe. 

- Commerciële bank = per saldo voorraad vreemde valuta gestegen. 

o Verkoopt aan de centrale bank 

 Voorraad vreemde valuta en bankreserves stijgt. 

o Resultaat =  

 Geldbasis stijgt met de vreemde valuta. 

- Centrale bank kan deze valuta opkopen 

o Kan deze valuta kopen 

o Deel van onze geldvoorraad gedekt door vorderingen op anderen (deel euro’s gedekt 

door een deel goud en een deel deviezen). Als de bank niets opkoopt, dan verandert 

er niets aan het basisgeld. 

Waarom deze dekkingen? Als geloofwaardigheid voor het geld. 

7.2.4.2.2 Binnenlandse kredietvorming  

Overheidseffecten: twee soorten overheden < 

- Budgettair (= als deze een tekort heeft, zou ze kunnen zeggen tegen de monetaire overheid 

om meer biljetten te drukken wat leidt tot een schuld tot de centrale bank) 

o Vroeger kon de centrale bank in Europa rechtstreeks schulden van de overheid 

opkopen  drukt biljetten om die aankoop te betalen. 

o In EU verboden nu; wel koopt ECB nog obligaties op de secundaire markt in het kader 

van het monetair beleid. 

 Vb. pandemic emergency purchase programme (PEPP) 

- Monetaire overheid  

Banken kunnen terecht op inter-bankenmarkt of bij ECB (vb. middelen om lening te verstrekken, 

verplichtingen te voldoen). Als banken lenen bij ECB dan stijgen de  bankreserves en neemt de ECB 

actiefpost ‘binnenlandse kredietverlening aan de financiële instellingen’ toe.  

- Sterke inflatoire druk = algemene prijzen gaan door het dak, als men gewoon biljetten kan 

drukken om de overheidsschuld te financieren (via de monetaire overheid). 

- Wat kan de overheid wel doen?  

o Opkopen van schulden door de centrale bank op secundaire markt dus niet 

rechtstreeks  meer overheidseffecten. 

o Toename van de geld hoeveelheid als gevolg = opnieuw dekking. 

- Kredietverlening aan financiële instellingen: 

o Banken kunnen een zichtrekening aanhouden bij de centrale bank = centrale bank 

bankier van de commerciële banken. 

 Commerciële banken kunnen leningen aangaan als men geld nodig heeft. 

 Commerciële banken moet ook leningen kunnen geven aan hun leden. 

Hiervoor heeft men dus geld nodig, dat men gaat lenen bij de centrale bank. 
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7.2.4.2.3 Geldaanbod 

Balans centrale bank 

- Basisgeld = controleert de centrale bank  bepaalt hoe groot het geld is door te beslissen als 

men het vreemde valuta opkoopt en als men leningen doet of niet. 

- Als er basisgeld wordt gecreëerd (basisgeld verruimd) dan zal de geldhoeveelheid toenemen 

o Chartaal geld (munten en biljetten met 1-1 relatie) = direct 

o Bankreserves (stijgen of dalen) Direct effect + indirect effect 

 Meervoudige deposito creatie = een stuk extra geld creëren door de 

commerciële banken. De CB controleert en creëert basisgeld – nog een beetje 

extra kunnen creëren op basis van bankreserves vd commerciële banken 

(zorgen voor bovendrempel) 

 Aanbod giraal geld = alles wat op zichtrekeningen staat. 

 Dit mechanisme steunt op het feit dat: 

 Financiële instellingen weten dat de zicht-deposito’s in principe nooit 

helemaal volledig zijn en tegelijk opgevraagd gaan worden. 

= totale bedrag op de zichtrekening kan nooit volledig uitbetaald 

worden door iedereen op hetzelfde moment. 

 

 Niet het volledige bedrag van zichtdeposito’s nodig in de kas, slechts 

een fractie daarvan (regels hiervoor) 

= reserve coëfficiënt van vb. 10% 

= deposito van 100 euro – dan heeft de bank 10 euro in de kas en dat 

zal ook volstaan om eventuele opnames terug te betalen.  

Zeer belangrijke factor = vertrouwen! 

7.2.4.2.4 Mechanisme in de praktijk 

- KBC heeft net voldoende reserves  

- KBC heeft nieuwe lening van 1000 euro  = controleert eerst als deze persoon kan betalen  

- KBC neemt additioneel 1000 euro op van de centrale bank waardoor de bank 1000 euro 

overreserves heeft  = niet overreserves want geleend bij centrale bank om uit te lenen aan de 

nieuwe klant.  

- 1000 komt op de zichtrekening van de nieuwe klant  

o actieve post bankreserves 

 namelijk toegekende lening van +1000  

o passief post – krediet  

 = op zichtrekening +1000  
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- Nieuwe klant heeft 1000 euro nodig om iets te betalen aan persoon Y  

= persoon Y krijgt dit geld en zet dit bij ING  

o KBC passief post zichtrekening X 

= -1000 

o KBC actief post bankreserves  

= -1000  

o ING actief post bankreserves 

= + 1000  

o ING passief post zichtrekening  

= +1000  

- ING heeft overreserves = nood aan 100 euro wat 10% van 1000 en heeft dus 900 aan 

overreserves om uit te lenen. Door die uitlening komt er geld bij een andere bank  = deze moet 

er weer 10% van houden en kan de rest weer uitlenen. 

Algemene formule = 

1
D BR


  

 

Van de bankreserves krijgen we extra giraal geld:  

- Giraal geld (CH) = totale hoeveelheid geld die we op zichtrekeningen hebben bij de bank. 

o Deel hiervan gedekt door munten en biljetten op reserve. 

o Deel hiervan gedekt door leningen bij de centrale bank. 

- Chartaal geld (D) = munten en biljetten die we op zak hebben. 

Centrale bank heeft zicht op het basisgeld (MB)  MB = CH + BR (bankreserves) 

 Geldaanbod = som van chartaal geld en giraal geld. 

7.3 INFLATIE EN DE WAARDE VAN GELD 
De oppervlakte vd balkjes geven aan hoe zwaar iets weeg in de 

totale index  distributie van allerlei goederen (sommige 

goederen goedkoper, anderen duurder). Niet alle prijzen moeten 

stijgen opdat het algemeen prijspeil zou stijgen. 

 

Rode lijn is wat men typisch zou zien voor inflatie. 

 

 

 

 

7.3.1 Heeft geld een prijs? 

Wat is de waarde van geld?  

- Geld om de overheid te financieren? Extra geld maken  geen goed idee. 

- Geld (liquide middelen) om transacties te financieren. 
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Wat is de waarde van één euro? Wat kan je doen met één euro?  

- Bepaald door de hoeveelheid goederen die ermee gekocht kunnen worden. 

o Waarde = 1/P  P = prijsindex (algemeen prijspeil). 

o Hoge prijsindex (alle goederen een relatief lage prijs  één euro redelijk veel waard) 

- Vraag en aanbod van geld: 

o Geldvraag = vraag naar liquide middelen om transacties te financieren. 

 Hoe meer één euro waard is, hoe 

minder geld nodig is voor 

gegeven volume transacties. 

 Negatief verband met 

geldwaarde.  

o Geldaanbod = gecontroleerd door de 

centrale bank (d.m.v. basisgeld) 

 Verticale rechte, want geen 

relatie met geldwaarde. 

 Snijpunt van geldvraag en geldaanbod is de geldwaarde (1/P) 

o Betekent dat we dit ook kunnen schrijven als relatie met het algemeen prijspeil. 

o Als de centrale bank veel liquide middelen gaat maken, gaat de waarde vh geld 

omhoog, waardoor er inflatie plaatsvindt.  

7.3.2 Geld en prijzen op lange termijn 

Klassieke kwantiteitswet = hoe wordt het prijspeil in de economie bepaald en waarom verandert het 

doorheen de tijd?  

- Geldhoeveelheid in de economie bepaalt de waarde vh geld. 

- Belangrijkste oorzaak van inflatie is een toename van geldhoeveelheid. 

Klassieke tweedeling:  

- Reële variabelen 

- Nominale variabelen 

o Worden door verschillende krachten beïnvloed 

o Wijzigingen in geldhoeveelheid hebben enkel effect op nominale variabelen, niet reële 

!! Geld op lange tijd is neutraal  op korte termijn: conjunctuurbeleid (afhankelijk van welke school, 

het idee dat een overheid veel dan wel weinig invloed kan hebben). 

7.3.3 Omloopsnelheid en de vergelijking van Fisher 

Omloopsnelheid = hoe vaak wordt een euromunt gebruikt voor een transactie in een bepaalde 

periode?  

Definitie  V = (P x Y)/ M  P (algemeen prijspeil), Y (hoeveelheid output), M (geldhoeveelheid) 

Vergelijking van Fisher: herschrijven vd definitie  M x V = P x Y  

- Kwantiteitsvergelijking relateert de geldhoeveelheid M aan de nominale waarde van de output 

(P x Y) 

- Toename van geldhoeveelheid wordt dus weerspiegeld door: 

o Daling omloopsnelheid 

o Toename output in fysieke eenheden 

o Toename prijspeil 
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- De omloopsnelheid V is vrij stabiel – als de centrale bank geldhoeveelheden wijzigt, dan zal dit 

leiden tot proportionele wijzigingen in nominale waarde vd output (P x Y). 

- Omdat geld neutraal is, beïnvloedt geld de reële output Y niet 

 Toename geldhoeveelheid zorgt voor een toename prijspeil op LT. 

7.4 ECONOMISCHE FLUCTUATIES OP KORTE TERMIJN 

7.4.1 wanneer doet een economie het goed of slecht?  

Is er veel of weinig economische activiteit? Vergelijking over tijd binnen de economie? Vergelijken met 

wat?   

- BBP dat we observeren vergelijken met het potentieel niveau. 

o Dit is het niveau waarbij de productiefactoren (arbeid, kapitaal, input) normaal 

(“volledig”) gebruikt worden. 

o Soms zitten we hieronder (wanneer niet iedereen aan de slag is met weinig inkomen) 

 soms dreigen we hierboven te zitten (over benutten). 

- Evenwichtsniveau waarbij er onderbezetting noch overbezetting van productiefactoren is. 

o Geen overuren (= geen opwaartse druk op lonen door extra vergoedingen). 

o Geen werkloosheid, omdat een bedrijf de productie niet kan verkopen (= geen 

neerwaartse druk op lonen door werklozen). 

- Potentieel reëel product bepaald door: 

o Aantal werknemers, hun opleiding  

 = hoe beter de opleiding, hoe meer skills, hoe meer toegevoegde waarde je 

kan creëren binnen dezelfde tijd als iemand met een lagere opleiding. 

o Kapitaalvoorraad 

o Hoeveelheid en kwaliteit input 

o Stand van kennis en technologie. 

Hoe wordt dat gemeten in de praktijk? Kijken naar de data die er zijn en inschattingen maken, want 

kan niet exact berekend worden. 

Goed of slecht?  

- Als het reëel product lager is dan het potentieel reëel 

product. 

o Lage conjunctuur = doen we minder dan we 

potentieel kunnen doen. 

o Werkloosheid = productie geraakt niet verkocht. 

 Onder evenwichtsniveau. 

- Als het reëel product groter is dan het potentieel reëel 

product. 

o Hoog conjunctuur 

o Werknemers moet overuren presteren 

 Boven evenwichtsniveau 

- Conjunctuurbeleid = overheden die proberen om zo dicht mogelijk bij die zwarte lijn te blijven. 

o Wanneer we er boven zitten, moeten ze economie in toom houden – want dat draagt 

de kiemen vd volgende crisis voor een stuk in zich – zien dat het niet ontploft en dan 

ineens onder het evenwicht komen te liggen).  

o Onder het evenwicht: economie gaan helpen. 
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Andere manier van meten = output-kloof of ‘output gap’ 

= procentuele afwijking van het reëel BBP ten opzichte van 

het potentieel niveau. 

reëelproduct - potentieel reëel product

potentieel reëel product
*100

 

- Positieve kloof = oververhitting economie. 

- Negatieve kloof = slechte economie. 

7.5 VRAAG EN AANBOD IN MACRO-PERSPECTIEF 
Totale vraag en aanbod in de Belgische economie, niet voor specifieke goederen. 

7.5.1 Model ter verklaring van omvang economische activiteit (LT) 

Focus op verband tussen: 

1. Hoeveelheid economische activiteit (reëel BBP) 

o Reële output 

o Hoeveelheid fysieke productie  

2. Prijs = algemeen prijspeil of prijsindex 

Analyse van KT-fluctuaties economie rond LT-trend d.m.v. model met 

- Geaggregeerde vraag (AV) 

o = hoeveelheid goederen en diensten die gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland 

kopen bij ieder prijspeil (in een bepaalde periode) 

o Alle spelers vd uitgebreide kringloop betrokken. 

- Geaggregeerd aanbod (AA)  

o = hoeveelheid goederen en diensten die bedrijven produceren en verkopen bij ieder 

prijspeil. 

Hoeveelheid economische activiteit op LT? LT-trend? = hoe kunnen we dit in een model brengen? 

=potentieel reëel product! 

7.5.1.1 Geaggregeerd aanbod 

- LT-aanbodcurve = verticale curve. 

o Wijzigingen in prijspeil geen invloed op 

de hoeveelheid goederen en diensten 

die aangeboden worden. 

o Wijzigingen in beschikbare 

hoeveelheid, kapitaal, natuurlijke 

hulpbronnen en technologie zorgen 

voor verschuivingen  naar rechts.  

 Belang overheidsbeleid inzake scholing, stimuleren technologische 

ontwikkeling,… 

7.5.1.2 Geaggregeerde vraag  

Lange termijn vraag (AV LT)  vraag naar goederen en diensten in de economie? Waaraan wordt het 

inkomen besteed?  

= bestedingscomponenten van het BBP 
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- Als groep of aggregaat kopen we goederen van: 

o Gezinnen (consumptie) 

o Bedrijven (investeren) 

o Overheid (investeren en consumeren) 

o Buitenland (exporteren en importeren). 

- Som van … 

o Consumptie (C): 

 Daling in algemeen prijspeil leidt tot een toename in het vermogen. 

 Dit leidt tot een toename in gevraagde hoeveelheid. 

o Investeringen (I): 

 Daling in algemeen prijspeil leidt tot minder cash geld aanhouden. 

 Dit heeft meer obligaties tot gevolg, meer geld om uit te lenen, waardoor je 

prijsleningen daalt (rente daalt)  meer investeringen leiden dan tot een 

toename in gevraagde hoeveelheid. 

o Overheidsbestedingen (G): 

 Vastgelegd door het beleid 

 Niet gerelateerd aan het prijspeil. 

o Netto export (NX): 

 Daling in algemeen prijspeil leidt tot competitiever zijn t.o.v. het buitenland. 

 Dit stimuleert export en met gevolg een toename van de gevraagde 

hoeveelheid. 

 

 C, NX, I hebben een negatief verband 

tussen het algemeen prijspeil en de 

gevraagde hoeveelheid op macro-

economisch niveau.  

 

 Verschuivingen AV? 

o Elke andere factor dan het 

algemeen prijspeil die consumptie, 

investeringen, netto-export en 

overheidsbestedingen beïnvloedt! 

7.5.2 Lange termijn beleid 

Geld neutraal op lange termijn = centrale bank zorgt voor geldaanbod en verdeling   Zou je kunnen 

zeggen dat de centrale bank niet nodig is op lange termijn? = klopt niet!!   

- # werknemers, hun opleiding, kapitaalvoorraad, natuurlijke hulpbronnen, stand kennis en 

technologie (+normale bezetting). 

o Politieke (budgettaire) overheid kan bovenstaande proberen te beïnvloeden door 

beleidsmaatregelen. 

- Rol monetaire overheid? 

7.5.2.1 Monetair beleid 

= Europese Centrale Bank (ECB) + nationale banken van lidstaten van Eurozone  

Doelstellingen ECB: 

1. Primaire doelstelling = prijsstabiliteit (y-as onder controle, inflatie doelstellingen bereiken). 

2. Secundaire doelstelling = economische groei/welvaart (x-as) 
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7.5.2.2 Kosten van inflatie  

Excessieve en onvoorspelbare inflatie is het meest vervelend.  

- Belangrijkste kost = relatieve prijzen en verkeerde allocatie. 

o Relatieve prijzen = bepalen allocatie in economie. 

o Inflatie vertroebeld zicht op relatieve prijzen waardoor je een niet optimale allocatie 

krijgt. 

 Hoge inflatie maakt het moeilijk om het prijssignaal te interpreteren (gedrag 

niet goed kunnen richten op de prijsprikkel die je krijgt)  verkeerde allocatie 

van middelen. 

- Andere kosten 

o Shoeleather costs = tijd en moeite om minder geld in bezit te houden dan zonder 

inflatie. 

 Hoe hoger de inflatie, hoe meer je naar de bank moet lopen om je geld op een 

spaarrekening te zetten. Meer moeite moeten doen om je te beschermen 

tegen de daling vd waarde vh vermogen dat je hebt.  

 Kost hoger om je geld te houden, omdat de waarde vh geld daalt. 

o Menukosten = alle kosten om prijswijzigingen door te voeren 

o Ongemak: 1m = 110cm na inflatie 

o (onverwachte) inflatie leidt tot herverdeling vermogen van schuldeiser naar 

schuldenaar  bank wapent zich daartegen met een contract met rentevoet die 

daarmee rekening houdt. 

ECB mikt op 2% inflatie, niet op 0%  twee redenen: 

1. Kost van deflatie: 

o Deflatie = daling algemeen prijspeil. 

o Deflatie betekent dat morgen de dingen goedkoper zijn dan vandaag  als je dat weet, 

dan zal iedereen zijn aankopen uitstellen, waardoor vraag terugschuift en er 

neerwaartse druk is op de prijs. 

o Aankopen blijven uitgesteld worden en de vraag zal wegvallen in de economie. Dat is 

slecht nieuws voor groei. 

 CB kan geld aanbod goed bepalen, maar hoe zich dat precies vertaalt in inflatie 

hebben ze niet volledig onder controle. Dus als ze mikken op 0% en ze zitten 

er een beetje onder, dan zit men met een situatie van deflatie. 

 Terwijl als men mikt op 2% en er iets onder zit, dan blijft men alsnog met een 

positief getal over. 

2. Geldillusie 

7.5.2.3 Monetair beleid op LT? LT groei door kennistoename 

We willen op LT dat het aanbod naar rechts gaat verschuiven (= goed). 

- Als er dan niets gebeurt met de vraagcurve, gaat het 

algemeen prijspeil dalen en krijg je deflatoire druk. 

Daardoor riskeer je dat het lange termijn potentieel 

niet gerealiseerd wordt, omdat we terecht komen in 

een deflatie situatie waarin aankopen worden 

uitgesteld.  
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- Monetair beleid (CB en budgettaire overheden) moeten 

op KT de vraag gaan meesturen. 

o Vraagcurve mee verschuiven met de 

aanbodcurve, zodanig dat het algemeen prijspeil 

ongeveer neerkomt op 2% inflatie. 

o Van belang dat er een centrale bank is, die de 

geldhoeveelheid mee laat toenemen, zodat het 

LT potentieel gerealiseerd kan worden.  

7.5.2.4 Hoe kan de ECB de vraag beïnvloeden?  

7.5.2.4.1 Binnenlandse kredietverlening aan financiële instellingen  

Banken kunnen terecht op inter-bankenmarkt of bij ECB (vb. middelen om lening te verstrekken, 

verplichtingen voldoen,…)  

- Als banken lenen bij ECB dan stijgen de bankreserves en neemt de ECB actiefpost 

‘binnenlandse kredietverlening aan de financiële instellingen’ toe. 

- ECB heeft meerdere kredietvormen en beslist hoeveel krediet aan te bieden: 

o Basisherfinancieringsmechanisme 

o Lange termijn herfinancieringsmechanisme (LT) 

o Marginale beleningsfaciliteit (KT) 

 ‘Dringend’ kastekort op einde van de dag. 

 Looptijd 1 dag 

 Zeer duur 

7.5.2.4.2 Rente op basisherfinancieringstransacties (merendeel vd tijd) 

ECB gaat geldhoeveelheid sturen en ook de rente beïnvloeden in onze economie. 

Instrument om rentevoet beïnvloeden en controleren die zij aanrekent aan centrale banken. Dit gaat 

ook implicaties hebben voor de rest vd economie (vb. ECB laat rente stijgen, dan zal KBC ook de rente 

moeten laten stijgen als jij daar een lening aangaat). 

Hoe? = wekelijkse competitieve veilingen (van leningen die nationale banken kunnen aangaan) 

1. ECB bepaalt doelrente voor behalen doelstellingen 

2. ECB schat bankvraag naar reserves in om aanbod reserves te bepalen 

3. ECB kondigt veiling aan: volume & maturiteit van lening, ondergrens voor rente (rentevoet die 

typisch in media komt)  

4. Banken bieden gewenste bedragen en rentes (minstens ondergrens) 

5. ECB rangschikt biedingen in volgorde dalende rente en wijst bedrag toe  

6. Na verstrijken termijn betalen banken geleende reserves + rente terug 
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ECB biedt meer/minder reserves aan om zo KT rente te doen dalen/stijgen (KT rente bepaald andere 

rentes)  door de geldhoeveelheid te sturen, beïnvloedt ECB rente! 

 Rentedaling waardoor investeringen toenemen 

= expansief monetair beleid! 

 

 

 Rente naar beneden = meer investeringen bij 

eender welk prijspeil  dit is wat we beogen 

op lange termijn. 

o Kleine verschuivingen van de 

vraagcurve, waarbij we een stabiele, 

licht positieve inflatie hebben 

doorheen de tijd.  

7.5.2.5 Geaggregeerd aanbod op KT 

Wat gebeurt er op KT? Wat is de rol vh macro-

economisch beleid (centrale bank en budgettaire 

overheid)? 

- Kijken naar een andere aanbodcurve op KT in functie vh algemeen prijspeil (LT-curve)  

helling zal eruit zien zoals bij het micro-economisch aanbod en vraag. Hier enkel nog een extra 

stap, want het gaat over het algemene prijspeil, niet het relatieve  waarom reageren 

producerenten op algemene prijzen? 

- KT aanbod (AAkt): 

o Toename algemeen prijspeil leidt tot toename aangeboden hoeveelheid van goederen 

en diensten in de economie. 

o Vice versa voor een daling in 

algemeen prijspeil. 

 Om deze stijgende 

aanbodcurve te hebben, 

hebben we een ander 

mechanisme nodig dat kan 

verklaren waarom 

producenten aanbod 

aanpassen  
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Waarom een stijgende aanbodcurve op KT? – waarom is deze vraag belangrijk? Algemeen prijspeil, 

niet relatieve prijs voor een specifiek goed welke een signaalfunctie heeft (andere reden nodig op 

macro-economisch vlak). 

Twee mechanismen in het leven geroepen om dit te kunnen verklaren: gedrag gebaseerd op reële 

parameters, niet op basis van nominale waarden. 

7.5.2.5.1 Rigide lonen  

Nominale lonen passen zich langzaam aan – zijn ‘sticky’ op KT: 

- In contracten staat een nominaal loon  in de economie zijn al die nominale lonen ‘kleverig’ = 

die nominale lonen zijn gebaseerd op wat er met de inflatie gaat gebeuren op KT (o.b.v. 

verwachtingen – pad uittekenen voor de komende paar jaar) 

o “LT-contracten” op basis van verwachte prijswijzigingen – daar rekening mee houden. 

- In België apart iets: automatische loon indexering. 

o Er moet eerst een periode voorbij zijn voor je een stijging krijgt van 2% in je loon. 

Periode van ongeveer een jaar waarin de prijzen zijn toegenomen en dan nadien 

aanpassing loon. 

 Reële loon in heel die periode is dan een stukje afgenomen. 

 Vb. elke maand 0.1 % inflatie, dus daling 0.1 van je reële loon. 

- Wanneer de prijsstijging hoger is dan verwacht, dan is je reëel loon lager dan gepland (i.e. 

nominaal loon gedeeld door prijspeil).  

o Dat betekent dat werknemers relatief goedkoop zijn voor bedrijven (tewerkstelling en 

productie meer winstgevend)  meer mensen rendabel gaan inzetten  productie 

gaan opschroeven. 

 Positief verband tussen prijsstijging en aanbod.  

o Gevolg: toename aanbod goederen en diensten op korte termijn ( op lange termijn 

is geld neutraal: nominaal vs. reëel speelt geen rol daarin). 

Rigiditeit kan zwak of sterk zijn, afhankelijk vd verwachtingen/ideeën vd econoom 

7.5.2.5.2 Misvattingen  

Bedrijven moeten inschatten hoe de opwaartse/neerwaartse druk op hun product zich verhoudt tot 

het algemene prijspeil:  

- Stijging vh algemeen prijspeil wordt door bedrijven verkeerdelijk geïnterpreteerd als een 

stijging van de relatieve prijs van hun specifiek goed of dienst. 

- Gevolg = meer goederen en diensten aangeboden 

Op LT kan men de juiste inschatting maken van het algemeen vs. relatief prijspeil. 

7.5.2.6 Model ter verklaring vd omvang van economische activiteit  

Analyse van KT-fluctuaties rond LT-trend! 

- Geaggregeerde vraag (AV) =  

# goederen en diensten die gezinnen, bedrijven en overheid kopen bij ieder prijspeil 

- Geaggregeerd aanbod (AA) – KT! =  

# goederen en diensten die bedrijven produceren en verkopen bij ieder prijspeil  
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LT-evenwicht?  

Wanneer we er pal opzitten op lange termijn =  

Situatie die zich in de praktijk vrijwel niet voordoen 

 id. praktijk zitten we er soms onder of soms 

boven. 

 

 

KT-fluctuaties rond het LT-evenwicht:  

- Laag conjunctuur: we zitten onder ons lange termijn potentieel. 

- Hoog conjunctuur: snijpunt tussen vraag en korte termijn aanbod dat rechts van het lange 

termijn potentieel zit (boven het LT potentieel).  

Wat kan overheid beïnvloeden in ons model om ons zo dicht mogelijk bij de LT output te brengen?  

- Links: beleid voeren dat ons helpt het potentieel wel te realiseren 

- Rechts: economie gaan afremmen (oververhitting zou leiden tot onevenwichten in bepaalde 

markten) 

o Pijltje = sterkere stijging eens we rechts van het potentieel zitten. 

7.6 MACRO-ECONOMISCH CONJUNCTUURBELEID 
Conjunctuurbeleid = reguleren hoe dicht we bij ons LT potentieel zitten. 

7.6.1 Overheidsbeleid  

(Hoe) kan overheid de economie sturen op KT? = proberen economie in buurt lange termijn potentieel 

te houden; LT-beleid = potentieel verhogen. 

Welke overheid? <  

1. Monetaire overheid (Centrale Bank) 

2. Budgettaire overheid (gekozen overheden) 

7.6.1.1 Monetaire overheid  

Centrale bank kan door geldhoeveelheid te sturen, ook de rente beïnvloeden in onze economie  LT-

stabiliteit, deflatie vermijden. 
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Via de rente beïnvloedt ECB de economie ook op korte termijn 

- Meer (lage rente)/minder (hoge rente) investeringen door bedrijven en particulieren 

- Op KT kan de ECB ook de reële economie (Y) beïnvloeden – naast de rol die er is op LT 

o CB gebruikt haar invloed om de rente 

te laten dalen  interessant om te 

investeren: meer vraag naar goederen 

en diensten bij eender welk prijspeil. 

o Op KT: expansief beleid – toename 

vraag ( verkrappend beleid) 

 (1) Effect op vraag 

 (2) Effect op algemeen prijspeil 

Voorzichtigheid geboden: op KT effect, maar op LT leidt 

dit tot een stijging in algemeen prijspeil!! 

- Monetair beleid kan de economie stimuleren  

o Rente verlagen (geldhoeveelheid laten toenemen) 

 daardoor consumptie of investeringen 

aanzwengelen.  

o Maar alleen op KT 

- Want op lange termijn is geld neutraal  

o Te veel geld en te lage rente leiden tot inflatie  

(M*V = P*Q) – hogere prijzen op lange termijn. 

o Negatieve neveneffecten die op lange termijn 

economische groei bedreigen  

ECB zoekt precair evenwicht tussen prijsstabiliteit (dan inflatie 2% stabiel & niet teveel misvattingen) 

en economische stimulans  balans zoeken tussen twee doelstellingen   

7.6.1.1.1 Doelstellingen vd ECB 

1. Inflatie ≤ 2%, zo dicht mogelijk tegen 2% 

o Hoge inflatie verstoort signaalfunctie prijzen (+ andere) 

o Deflatie erg gevaarlijk 

 ~ nul-inflatie target te dicht tegen deflatie 

2. Economische groei stimuleren – op voorwaarde dat eerste doelstelling voldaan is 

7.6.1.2 Budgettaire overheid  

Budgettaire overheid = overheid die beslist over inkomsten en uitgaven staat  bij ons is dit de 

verkozen regering. 

Overheid kan reële economische activiteit beïnvloeden 

- Direct: toename overheidsbestedingen, onderdeel AV 

o Minder uitgaven – naar links 

o Meer uitgaven – naar rechts 

- Indirect: verlagen van belastingen => bestedingen gezinnen en/of bedrijven wijzigen 

o Verhogen: beschikbaar inkomen verminderen  minder geaggregeerde vraag 

o Verlagen: meer beschikbaar inkomen  meer geaggregeerde vraag  
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Het idee van de kringloop zorgt ervoor dat er tweede en derde effecten komen – dit leidt tot een totaal 

effect dat groter is dan het initiële effect. 

Multiplicator-effect = elke euro die 

overheid spendeert zorgt voor meer dan 

die euro groei  

- Toename overheidsbestedingen 

verhoogt inkomen. 

- Kringloop geeft aanleiding tot 

tweede-ronde effect waarbij 

consumptie verder stijgt! 

Gevolgd door derde-vierde-… 

ronde effect 

- Deel extra inkomen gespaard => 

eindig  

o Als je denkt dat dit multiplicator effect groot is, dan verwacht je een groot effect van 

overheidsingrijpen  argument om beter inzetten op budgettaire overheid 

o Groter in recessies(?) 

 2008: BBP gaat naar beneden of blijft stabiel (recessie in vele landen) – kan de 

overheid hier iets doen?  

 Onderzoek naar hoe groot deze multiplicators nu echt zijn.  

 Moet onze overheden extra geld uitgeven om uit de crisis te komen 

of juist besparen omdat de investeringen toch geen invloed hebben? 

 In tijden van recessie aanname dat multiplicator groter is: vertrouwen 

van de mensen kunnen beïnvloeden 

- Gevaar voor “crowding-out” effect: doordat overheid iets gaat doen, gaat er elders minder 

gebeuren. 

o Groter inkomen in economie door 

overheidsbeleid => vraag naar liquide middelen 

vergroot => prijs vd liquide middelen zal zijgen = 

rente stijgt => minder private investeringen. 

o Dus enerzijds meer overheidsuitgaven, maar 

anderzijds een stijging vd rente waardoor er 

minder investeringen gaan plaatsvinden.  

7.6.2 Actief stabilisatiebeleid: Keynesianen vs. klassieken  

Passief stabilisatiebeleid: recessie wordt stukje minder diep door uitkeringen van de overheid wanner 

het slecht gaat (inkomen van iemand die werkloos wordt, valt niet terug op 0) en meer belastingen 

innen wanneer het heel goed gaat. 

 

Actief stabilisatiebeleid: willen we veel overheidsingrijpen?  

Veel of weinig overheidsingrijpen afhankelijk van je verwachtingen over de effecten van 

overheidstussenkomsten. 

1. Weinig overheid: klassieke economen  

o Agenten in economie zijn rationeel en gaan inschattingen maken zonder de misvatting 

te maken over algemene vs. relatieve prijspeilen.  
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o Niet sterk geloven in twee kanalen die zorgen voor afwijkingen van de aanbodcurve 

 zij gaan een aanbodcurve hebben die wel wat stijgend is, maar veel meer aansluit 

bij LT-potentieel:  

 Vooral effecten op algemeen prijspeil 

 Geen effecten op vraagzijde 

 

2. Veel overheid: keynesiaanse economen 

o Er speelt vertrouwen bij mensen: 

 Veel vertrouwen: uitgaven en investeringen 

 Weinig vertrouwen: meer gaan sparen 

o Er zijn veel rigiditeiten en misvattingen  aan de aanbodzijde krijg je daardoor een 

sterke reactie op aanpassingen van het algemeen prijspeil (heel vlakke curve => veel 

effect op horizontale as, weinig effect op verticale as) 

Een klein prijssignaal zal een sterke reactie hebben qua output (goede marktwerking)  signalen gaan 

goed door (platte AV curve) 

 Als de situatie een beetje verbetert dan is er nog niet perse veel vertrouwen  geen sterke reactie 

op wijzigingen in het algemeen prijspeil (steilere AV curve) – consumptie reactie veel minder sterk. 
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(Verschuiving naar rechts is in beide grafieken even groot – visuele illusie)  Stimulans per saldo is in 

beide grafieken hetzelfde (lijkt bij de ene groter dan de andere)  

Impact overheidsbeleid: 

- Stimulans zorgt voor een al bij al zeer kleine toename in reële activiteit en een grotere stijging 

van het algemeen prijspeil. 

o Past binnen idee vd klassieke school: homo economicus 

o Aanleunen bij LT verhaal waarin geld neutraal is. 

 Stimuleren economie is moeilijk, omdat agenten dat meteen doorhebben 

(overheidsingrijpen heeft geen effect).  

 Alles vertaalt zich meteen in prijspeilstijgingen. 

o Markten zullen het zelf wel oplossen. 

- Stimulans zorgt voor een grotere toename in reële activiteit en beperkter effect op algemeen 

prijspeil. 

o Actief inzetten op overheidsuitgaven om overheid te stimuleren als het slecht gaat. 

o Omdat ze hier een groot effect van verwachten. 

Conclusie:  

- Tegenstanders: Klassieken 

o Rationele private agenten, snel werkende markten 

o Monetair en budgettair beleid hebben tijd nodig voor effecten zich manifesteren 

 -> Zuinig overheidsbeleid! 

- Voorstanders (“Keynesianen”) 

o Prijs- en loonrigiditeit, stroef werkende markten 

o Belang vertrouwen 

 ->  Rol overheid om economie op potentieel (LT) output niveau te houden 

o Budget in evenwicht over de conjunctuurcyclus 
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8 BEDRIJVEN  

Bedrijven = voor velen een belangrijke bron van innovaties, werkgelegenheid en economische 

welvaart  Bedrijven vandaag  van project (onderneming) naar juridische realiteit! 

8.1 VAN PROJECT NAAR JURIDISCHE REALITEIT  
- Tot 1750: tijdelijke samenwerkingsverbanden 

o Op initiatief van (vertegenwoordigers van) nationale of lokale machthebbers 

 Om projecten uit te voeren (infrastructuur, militair, …) 

o Geen economische vrijheid. 

o Hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle partners 

o Juridische rechten in Romeinse Rijk verdwenen in middeleeuwen 

- 1750: onderneming op aandelen of joint stock company (JSC), met aansprakelijkheid beperkt 

tot inbreng. 

- Eerste JSCs (= joint stock company) = dikwijls nationale monopolies, onder toezicht van 

publieke regulatoren 

o Monopoliewinst, deels voor overheid 

- 1800 (Industriële Revolutie): ondernemingen krijgen eerste juridische rechten 

- willekeurige confiscatie  

- 1844 (UK): Joint Stock Companies Act -> onderneming oprichten zonder goedkeuring autoriteit 

o Belangrijk voor spoorwegbedrijven 

o 1856 (UK): JSC met beperkte aansprakelijkheid (FR: 1863 / DE: 1870) 

- +- 1870: moderne faillissementswetgeving (voorheen – gevangenisstraf) 

o Middelen vrijmaken voor her-allocatie! 

o Goede faillissementswetgeving moet ervoor zorgen 

dat bedrijven waarmee het niet meer goed komt, te 

gaan her-alloceren naar andere richting. 

Prikkel tot verzamelen middelen voor investeringen in innovaties, 

meer risicovolle projecten (high pay, high risk)  

8.2 VANDAAG  
Na 1870 bijkomende rechten (arbeidsovereenkomst, int. Samenwerken, …) <  

8.2.1 KMO’s tegenover grote ondernemingen: scheve verdeling! 

KMO’s (kleine tot middelgrote ondernemingen) < meer dan 10 werknemers en minder dan 250 

werknemers in de Europese context. 

- België: land van KMO’s, in BE O.1% vd bedrijven hebben meer dan 250 werknemers, dus 

extreem zeldzaam grote ondernemingen. 

- Scheve verdeling (véél kleine bedrijven) 
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Tewerkstelling en toegevoegde waarde:  

- Grote bedrijven: verantwoordelijk voor 

30% van de tewerkstelling. 

o Toegevoegde waarde ligt nog 

een stuk hoger: bijna 40% vd 

totale toegevoegde waarde 

gecreëerd door grote bedrijven. 

 Disproportioneel groot 

aandeel 

 Heeft implicaties voor 

beleid:  

o Productiever: meer productieve 

waarde per werknemer 

realiseren (efficiëntie)  

- Kleine bedrijven: 1/3 vd tewerkstelling 

en 25% vd toegevoegde waarde.  

Niemand in dienst nemen = zelfstandigen. 

8.2.2 Bedrijfsdynamiek  

Entry en exit gemeten als percentages: 

- Entry in BE veel lager voor bedrijven met min. 1 werknemer in vergelijking met buurlanden. 

- In BE ook minder exit: 

o Conjunctuur kan daar een deeltje in spelen (maar niet zo verschillend tussen de 

verschillende landen) 

o Dus andere verklaring: 

 Minder ondernemingszin in BE dan in andere landen. 

 Minder exit: voordat men een bedrijf opricht, moet men zekerder zijn over de 

levensvatbaarheid vh bedrijf. 

 

8.2.3 Overlevingskans?  

Tabel over de overlevingskans van bedrijven:  

Bevestigt dat in BE bedrijven langer overeind blijven (tot 5 jaar – vanaf dan veel slecht gaan/veel 

moeite doen om nog failliet te gaan)  zekerder zijn van de levensvatbaarheid. 



88 
 

Enkele campagnes vd overheid om overnemingen te stimuleren. 

 

8.3 WAAROM ZIJN ER BEDRIJVEN/ONDERNEMINGEN?  
- Infrastructuurbedrijf kan op vrije markt tijdelijk ingenieurs, arbeiders en machine-operatoren 

inhuren 

o Decentrale marktmechanisme verwerkt alle informatie, brengt alle vragers met alle 

aanbieders in contact, en selecteert! 

o  meeste infrastructuurbedrijven hebben ‘veel’ eigen personeel in dienst met zeer 

vage arbeidsovereenkomst. 

 

- Bedrijf = dirigistische organisatie op basis van algemene contracten 

o Waarom niet alle diensten op markt inkopen? 

o Waarom (zeer) stabiele relaties met leveranciers? 

 

- Ronald Coase (Nobelprijs 1991): 

o Hoge kosten voor aangaan markttransacties bij ‘moeilijke’ contracten. 

o Onderneming ontstaat wanneer eenvoudige contracten die alle onzekerheden 

wegnemen niet mogelijk zijn. 

8.3.1 Make or buy?  

Waarom nog markttransacties? 

- Arbeidsverdeling (wie voert welke taken uit?) 

o MAKE: binnen onderneming met concentratie van macht bij eigenaars en managers 

o BUY:  via markt, decentrale concentratie van macht 

- Make or buy? -> transactiekosten lopen op met omvang bedrijf of met activiteit – vb. inkopen 

schoonmaak, catering,… 

o H. Simon: meeste transacties gebeuren binnen organisaties en tussen consumenten 

en organisaties; finale consument komt amper in contact met producent (cf. 

supermarkt) 

o Eerder organisatie economie dan markteconomie   

 Make or buy beslissing hangt af van de transactiekosten. 
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 vandaag de dag: ‘webshop’ 

- 45% boekenverkoop in Vlaanderen online 

o Via web-platform of uitgever? (cf. Amazon) 

- Internet & transactiekost? 

o Transactie kosten gedaald 

o Zoekkosten ook gedaald: webshops vergelijken tegen zeer lage kost ( = nog maar 

weinig tijd moeten investeren) 

8.3.2 Eigenaars, managers, en werknemers 

Drie ‘economische agenten’ binnen een bedrijf < eigenaars, managers, werknemers  allen hebben 

ze belang bij een succesvolle onderneming, maar toch tegenstrijdige belangen bij de verdeling surplus 

Conflict in belangen: welk deel vd winst naar wie?  iedereen liefst een zo groot mogelijk deel. 

- Familiebedrijf of KMO  dikwijls eigenaar=manager 

- Groot bedrijf is typisch Naamloze Vennootschap  met vele aandeelhouders 

o Raad van Bestuur duidt managementteam aan, goedgekeurd door eigenaars 

Imperfecte informatie & ‘principal-agent’ probleem 

- Eigenaar-manager en manager-werknemer verhoudingen  

o Principal agent probleem: eigenaar wilt dat de manager uitvoert wat de eigenaar wilt 

dat die uitvoert. Managers willen dat werknemers uitvoeren wat zij willen dat 

uitgevoerd moet worden  maar hebben geen zicht op elkaar. 

- Eigenaar-oprichter vs. Eigenaar-investeerder 

- Tegenstrijdige belangen en juiste incentives?  

8.3.2.1 Tegenstrijdige belangen en juiste incentives?  

- Verloning managers dikwijls afhankelijk van resultaten op korte termijn  

o Bonus afhankelijk van aandelenkoers kan leiden tot overnames andere bedrijven of 

inkoopprogramma’s eigen aandelen. 

o ‘Tirannie van de financiële markten’ 

Deel winst gaat naar aandeelhouders (= externe investeerders)  Stel onderneming CBA maakt verlies 

door forse toename concurrentie waarbij het toegenomen aanbod leidt tot een prijsdaling: 

- Wat te doen? Enkele strategische opties voor een bedrijf: 

o (1) Productie verhogen, lagere lonen betalen in de hoop dat concurrentie verdwijnt 

door nog lagere prijzen – verliezen dekken door reserves. 

o (2) Investeren in high-end varianten, bijscholen personeel, tijdelijk lagere lonen – 

verliezen dekken door reserves 

 Springt er wel een beetje uit in functie van LT. 

o (3) Groot deel van personeel ontslaan, overblijvers moeten harder werken aan lager 

loon –dan is aanspreken reserves niet nodig 

Anonieme aandeelhouder kiest wellicht voor optie 3 die koers van aandeel opwaarts kan bewegen. 

Optie 3 vernietigt echter menselijk kapitaal ten voordele van anonieme aandeelhouder zonder enig 

engagement, geen garantie op succes/overleven op lange termijn. 
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8.3.2.2 Economy for the common good 

“The economy shall serve a society’s fundamental values, not undermine them. The economy shall serve 

the common good!” – Christian Felber (Economy for the common good). 

 

Groene formule: alleen investering in bedrijven die voldoen aan bepaalde voorwaarden  naast 

financiële performantie, ook aangeven wat de impact is op het milieu: belangrijk omdat wanneer er 

een standaard voor is, dan verloopt dit volgens bepaalde regels en wordt het gecontroleerd.  

- Dan is het informatie die gemakkelijk beschikbaar is en kan meegenomen worden in de 

evaluatie vd waardering van bedrijven.  

- Als individu kunnen checken voor elk product dat je koopt, wat de duurzaamheid ervan is. 

8.4 OPBRENGSTEN, KOSTEN EN WINST  
Onderscheid tussen < economische winst = prikkel om een activiteit al dan niet te doen (kijken naar 

alle opportuniteitskosten)  boekhoudkundige winst. 

Voorbeeld: 

Situatie = bedrijf met 100.000 eigen middelen geïnvesteerd, geen winstuitkering/loon (het eerste jaar) 

- Boekhouding: opbrengsten € 200.000 – Kosten € 160.000 = Winst € 40.000 

- Econoom: 

o Als je elders investeert: kapitaal 4% rendement  

o Arbeid 30.000 loon elders 

 Opportuniteitskost berekenen voor degene die het bedrijf opricht.  

 Deze opportuniteitskost mee in rekening brengen. 

o Economische winst = 40.000 (= boekhoudkundige winst) – (4.000 + 30.000) = 6.000  

dit nog wel een goed idee, want beste alternatief brengt niet meer op dan dit. 

 Als je 60.000 euro loon elders zou kunnen krijgen: dan is het 40.000-

(4.000+100.000) = -64.000 (dus geen goed idee om die activiteit te doen, het 

beste alternatief is beter). 

Vanaf nu als we praten over winst, dan gaat het over de economische winst. 
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Schematisch onderscheid voorgesteld: andere manier om naar winst en verliezen te kijken (geen juiste 

of verkeerde manier) 

 

8.4.1 Opbrengsten  

Drie concepten:  

- Totale opbrengsten (TO) = som vd waarde van alle verkochte eenheden. 

o P.Q wanneer alle eenheden aan zelfde prijs verkocht worden. 

o Zelfde prijs hanteren of niet? -> marktvormen (cf. H. 9) 

- Hoeveel brengt één eenheid op bij een bepaald productievolume? 

o = Gemiddelde opbrengst (GO) = totale opbrengsten (TO) gedeeld door aantal 

eenheden (Q) 

- Hoe wijzigen TO door één bijkomende eenheid te produceren/verkopen gegeven een bepaald 

productievolume? 

o = Marginale opbrengst (MO) 

8.4.2 Belang van kosten:  

Illustratie belang van kosten cf. Ryanair  

- Staat bekend om hun goedkope vliegtickets 

- Maar goedkoop omwille van kostenbesparende maatregelen: 

o Meestal naar “tweede” luchthaven van een stad. 

o Hoeveelheid benzine aan boord beperkt tot wettelijke minimum. 

o Zetels zonder tafels om gewicht te besparen; zetels zonder ligstand om op onderhoud 

te besparen. 

o Extra betalen om in te checken aan de balie op de luchthaven om op personeelskosten 

te besparen 

Kosten = cruciaal voor bedrijven. 

- Producenten zullen gegeven output tegen minimale kost willen produceren. 

- Daarom is het cruciaal om te weten welke kosten producent maakt en hoe ze wijzigen met de 

geproduceerde hoeveelheid. 

=>Hoe gaan kosten wijzigen als bedrijven extra gaan produceren of wanneer ze de productie gaan 

terugschroeven?  
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8.4.2.1 Soorten kosten  

Productiekosten kan men onderverdelen in constante (vaste) kosten en variabele kosten (maakt ineens 

ook mee het onderscheid tussen LT en KT) 

1. Constante (vaste) Kosten zijn kosten die niet variëren met de productiehoeveelheid. 

2. Variabele Kosten zijn kosten die wel variëren met de productiehoeveelheid. 

Relatie tussen productiehoeveelheid en kosten (van productiefunctie naar totale kostenfunctie) – 

cijfervoorbeeld:  

- Productiefunctie die we zien: als er geen werknemers ingezet worden, wordt er niets 

geproduceerd, 2 werknemers 90 stuks geproduceerd, 3 werknemers 120 stuks,… 

o Typisch voor bedrijf: naarmate je meer 

productiefactoren gaat inzetten, gaat de 

marginale bijdrage van die extra 

werknemer steeds kleiner worden.  

o Op een bepaald moment loop je tegen dit 

fenomeen aan: inzetten extra 

productiefactoren leidt niet meer tot extra 

marginale productiviteit.  

 

- Kosten koppelen aan deze productiefunctie:  

o Kost vh bedrijf zelf (vb. huur van het pand) = vaste kosten!  

  Op LT kan je een extra pand openen enz. dan kan die kost wel gaan 

variëren. 

o Variabele kost: hoe meer werknemers, hoe groter de kost van de werknemers is 

Gegeven hoeveel eenheden we produceren, hoeveel kosten maken we dan?? =  Dit is zeer belangrijk 

voor de productiebeslissingen van het bedrijf.  

Totale constante (vaste) kosten (TCK) + Totale variabele kosten (TVK) = Totale kosten (TK)  

TK = TCK + TVK 

Kosten grafisch gaan uitzetten < assenstelsel: x-

as hoeveelheid; y-as indicatie van kosten die 

gemaakt worden om hoeveelheden te gaan 

produceren. 

- Vaste kosten = vast en wijzigt niet met 

hoeveelheden die geproduceerd 

worden (horizontale lijn) 

- Variabele kosten (die variëren mee met 

de geproduceerde hoeveelheid) 

o Steeds sneller gaan stijgen ~ weerspiegeling van het dalend marginale product. 

o Steeds meer arbeiders moeten gaan inzetten, om meer te gaan produceren; waardoor 

die variabele kosten ook steeds meer stijgen. 

8.4.2.2 Beslissen over productievolume 

Bedrijf heeft antwoord nodig op volgende vragen om te kunnen beslissen over productievolume:   

- Hoeveel kost productie van een eenheid?  

- Hoeveel extra kosten voor een extra eenheid?  



93 
 

8.4.2.2.1 Hoeveel kost de productie van een eenheid?  

Gemiddelde Kosten = totale kosten gedeeld door geproduceerde hoeveelheid  gemiddelde kost = 

kost per eenheid product. 

Ook verschillende soorten gemiddelde kosten:  

- Gemiddelde Vaste Kosten (GCK) = CK/Q 

- Gemiddelde Variabele Kosten (GVK) = VK/Q 

- Gemiddelde Totale Kosten (GTK) = TK/Q 

=>GTK = GCK + GVK 

Gemiddelde kosten gaan berekenen < 

- Gemiddelde vaste kost: hoe meer we 

produceren, hoe lager de gemiddelde vaste 

kost komt te liggen. 

o vb. kost van een pand  gaan 

spreiden over meer eenheden, dan 

wordt kost lager. 

- Gemiddelde variabele kost: oplopend. 

o Dalende marginale productiviteit, 

dan meer extra productiefactoren 

nodig om van 9 naar 10 eenheden 

te gaan dan om van 1 naar 2 

eenheden te gaan.  

o Veel extra mensen inzitten om extra 

eenheid te kunnen gaan realiseren. 

 Totale kost initieel hoog en gaat nadien dalen, maar vanaf 6-7 eenheden terug stijgen: twee 

tegengestelde mechanismen aan het werk.  

8.4.2.2.2 Hoeveel kost het produceren van één extra eenheid?  

Marginale Kost (MK) meet toename in totale kosten 

als gevolg van productietoename met één eenheid 

 Marginale kost = antwoord op vraag: “Hoeveel 

kost het om 1 bijkomende eenheid te produceren?” 

Tabel: marginale kost (staat wat tussen de eenheden 

– gaat over de overgang van vb. 0 eenheden naar 1 

eenheid) = hoeveel kost één extra eenheid.   

8.4.2.2.3 Gemiddelde en marginale kostencurves 

Gemiddelde en marginale kostencurves grafisch 

gaan voorstellen:  

- Dalend verloop: 

o Vaste kost wordt als maar meer verspreid over meer eenheden. Bij de eerste toename 

van eenheden een sterke daling; op den duur een toename minder effect op de daling 

(curve wordt vlakker – wordt minder gespreid over bijkomende eenheden). 
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- Marginale kost = stijgend. 

o Hoe meer eenheden je al geproduceerd hebt, hoe meer je extra kost zal zijn om nog 

meer eenheden te produceren. 

o Door onmiddellijke daling van productiviteit van extra arbeiders.  

 Gemiddelde variabele kost = ook stijgend.  

o Marginale kost stijgt als we iets extra gaan produceren, dit gaan gemiddelde variabele 

kost ook optrekken. 

o Gaat wel minder hard stijgen, omdat de marginale kost wordt uitgespreid over alle 

verschillende eenheden. 

 

- Gemiddelde totale kost: U-vormig verloop.  

o Bij weinig eenheden GTK dichtbij gemiddelde vaste kost (gedomineerd in begin, maar 

wordt steeds minder belangrijk). 

o Steeds meer eenheden: verticale aftstand tussen gemiddelde vaste kost en 

gemiddelde totale kost steeds groter = de gemiddelde variabele kost, die steeds 

belangrijker wordt en ervoor zorgt dat de gemiddelde totale kost omhoog wordt 

gebracht.  

 

Vorm kostencurves:  

- Typische gemiddelde totale kostencurve heeft U-vorm 

o Bij erg lage output is GTK hoog omdat vaste kost slechts over weinig geproduceerde 

eenheden kan gespreid worden. 

o GTK dalen bij toenemende output, omdat vaste kosten gespreid worden over meer 

eenheden. 

o GTK beginnen uiteindelijk weer te stijgen door toenemende gemiddelde variabele 

kosten 

- Bodem (= onderste puntje van de U, minimum) van U-vormige GTK curve  

= productiehoeveelheid die gemiddelde totale kosten minimaliseert   

o efficiënte schaal van het bedrijf 
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 Verband tussen marginale en gemiddelde totale kosten:  

o Indien marginale kost onder de 

gemiddelde totale kosten  gemiddelde 

totale kost is aan het dalen. 

o Indien marginale kost boven de 

gemiddelde totale kosten  gemiddelde 

totale kost is aan het stijgen. 

  marginale kosten snijden 

gemiddelde totale kosten in het 

minimum! of m.a.w. bij de 

efficiënte schaal  

Meer realistische kostenfuncties: geen onmiddellijke daling van de marginale productiviteit  MK 

dalen alvorens te stijgen 

- Denk vb. aan toog in studentencafé 

o Eén persoon achter de toog die alles alleen moet doen, als er een tweede persoon 

wordt bijgezet, kunnen de taken verdeeld worden en dan zou het kunnen dat de 

marginale kost gaat dalen omdat het makkelijker te halen is. 

o Als je er een 10de persoon zou bijzetten, dan stijgt de marginale kost (stijging marginale 

productiviteit)  

- Grafisch: iets realistischer beeld (marginale kost geen bepaalde rechte, maar in functie vd 

grootte vh bedrijf eerst een daling in marginale kost). 

o Bedrijf dat bepaalde voorraad kapitaal 

heeft, een bepaalde technologie 

hanteert – dan zal het zo zijn dat er een 

optimale benutting is, wanneer je te 

weinig middelen inzet zal het niet vlot 

verlopen.  

o Vertrekken bij nul: eerst een daling vd 

marginale kosten om dan te gaan stijgen.  

 

Drie belangrijke eigenschappen van typische kostencurves 

1. Marginale kosten nemen uiteindelijk toe met productiehoeveelheid 

2. Gemiddelde totale kosten curve heeft U-vorm (optimale schaal van het bedrijf) 

3. Marginale kosten snijden gemiddelde totale kosten in hun minimum 

8.4.3 Korte en lange termijn 

KT en LT in deze context niet echt te maken met #jaar/maand, maar met de variabiliteit van kosten. 

Waarom belangrijk? 

- Voor de meeste bedrijven hangt het verschil tussen variabele en vaste kosten af van de 

tijdshorizon. 

o Op korte termijn zijn sommige kosten vast. 

o Op lange termijn worden ook vaste kosten variabel. 

 Vb. huur waar je niet vanaf kan met een contract, maar je moet inkrimpen  

op termijn i.p.v. 2 verdiepen, 1 verdiep huren (LT = variabel, maar op KT vast) 
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- Heel wat kosten zijn op korte termijn vast, maar op lange termijn variabel   

 onderscheid tussen korte en lange termijn kosten curves 

8.4.3.1 GTK op korte en lange termijn 

 

- Klein bedrijf: produceert maar kleine hoeveelheden  grote bedrijven: veel eenheden 

produceren (efficiënte schaal bij grote hoeveelheid). 

 

- Op lange termijn kan je switchen tussen kosten curves: 

o Kiezen voor degene die de minimale totale kosten oplevert. 

o Streven naar minimale totale kost en de bedrijfsgrootte daarop aanpassen 

8.4.3.2 Schaaleffect = hoe wijzigt GTK-LT met Q?  

Ook in LT curve een u-vorm  
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Schaaleffecten bij bedrijven:  

1. Fase 1: omvang bedrijf neemt toe – produceren aan lagere gemiddelde kost. 

2. Fase 2: vlakke curve – productiecapaciteit gaan uitbreiden zonder dat de gemiddelde 

totale kost gaat wijzigen. 

3. Fase 3: negatieve schaalopbrengsten – bedrijf zodanig groot dat het moeilijk wordt 

alle divisies goed aan te sturen, overzicht verloren en veel extra kosten gemaakt om 

alles binnen het bedrijf goed te gaan besturen. 

8.4.3.3 Winstoptimalisatie  

Winstoptimalisatie = het bepalen vd 

optimale productiehoeveelheid.  

Vergelijken van MO (marginale opbrengsten) 

en MK (marginale kosten): 

- Bijkomende eenheid produceren en 

verkopen: brengt die mij meer op dan 

dat die mij kost?  

- Dit leidt tot optimale 

productiehoeveelheid: zolang een 

bijkomende eenheid produceren u 

meer opbrengt dan dat het u kost, 

dan is dit een goede zet.  

8.4.4 Modelleren van opbrengsten, kosten 

en winst 

Aantal formules vd intuïtieve begrippen, die 

we al gezien hebben (gaan terugkomen bij de 

verschillende marktvormen) 

- TO = P.Q 

- GO = TO/Q=(P.Q)/Q = P 

- MO = dTQ/dQ 

- TK = CK + VK 

- GTK = TK/Q 

- MK = dTK/dQ 

- Winst = TO – TK = P.Q – ((TK/Q).Q) = P.Q – GTK.Q = (P-GTK).Q  

= (GO – GTK).Q 

= economische winst 
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9 MARKTEN  

Illustratie: overheid die onderzoek instelt naar anti-competitief gedrag (monopolie – alle macht 

hebben)  overheid die nodig is om de competitie tussen bedrijven te bewaren (mededingingsbedrijf). 

9.1 MARKTMACHT  
Markt = een plaats waar twee of meerdere partijen handel drijven met elkaar < plaatsvinden van 

economische transacties. 

- Marktmacht (= het vermogen om de marktwerking te beïnvloeden) kan leiden tot hogere 

prijzen en een lager aanbod  lager consumentensurplus en hoger producentensurplus. 

- Competitie/concurrentie = wanneer de consument voor het goed dat hij/zij wil een keuze kan 

maken tussen verschillende aanbieders of producenten. 

o Meerdere producenten bieden hetzelfde of voldoende gelijkaardig product aan. 

o Bedrijf kan zichzelf uit de markt prijzen door hoge prijzen te hanteren. 

 

- Voorbeelden marktmacht: 

o Effecten van fusie Delhaize-Ahold  toezichthouders stellen in veel gevallen 

voorwaarden vooraleer een overname of fusie kan doorgaan, om te vermijden dat de 

markt niet teveel gedomineerd zou worden door grote bedrijven. 

o Marktmacht komt niet alleen tot uiting in vergelijking van marktaandelen (vb. 

distributie); maar veel aandacht voor grote technologiebedrijven: 

 Vb. Google, Facebook 

 Netwerk-industrieën (met veel data van mensen) 

o Vragers in een markt zijn niet enkel de finale consumenten, maar ook bv. bedrijven 

wanneer ze intermediaire goederen aankopen en zelf dan klant zijn  macht voor 

consument?  

 Vb. Melk markt: veehouders vs. distributiegroepen (= consument) 

 Paar grote ketens en paar kleine boeren, waardoor ketens 

marktmacht hebben en goedkope prijzen kunnen eisen  want ze 

weten dat de boeren weinig alternatieven hebben  de boeren 

verkopen hun goederen voor te weinig geld. 

 Werkgevers in arbeidsmarkt: “no-poaching agreements”  

 Niet voor een hoger loon gaan werken bij een andere keten 

 Misbruik van markmacht (maar omgekeerde werknemer = producent 

/aanbieder marktmacht; werkgever consument). 

Verschillende marktvormen en hun implicaties voor consumenten, producenten en welvaart. 
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9.2 PERFECTE CONCURRENTIE  
Een markt met perfecte concurrentie heeft volgende eigenschappen:  

- Veel kopers en verkopers in de markt: 

o Individuele koper/verkoper is klein t.o.v. totale markt! 

o Geen invloed als individu: of jij beslist een bepaald merk te kopen in de winkel gaat 

geen effect hebben op de uitkomst. Ook individuele producent gaat uitkomst van de 

markt niet beïnvloeden. 

- Aangeboden goederen identiek of ZEER erg vergelijkbaar 

- Producenten kunnen vrij toetreden of uittreden  

- Alle informatie beschikbaar voor iedereen, geen asymmetrische informatie. 

Implicaties van deze assumpties:  

- Acties van individuele koper of verkoper verwaarloosbaar effect op prijs  elke 

koper/verkoper moet marktprijs daarom aanvaarden.  

- Iedereen is prijsnemer  bedrijf oefent zelf geen invloed uit op de prijs die tot stand komt in 

de markt. Dit impliceert dat individuele producent alle productie kan verkopen tegen geldende 

marktprijs als hij/zij wil. 

Grafisch:  

Markt voor bepaald goed 

 

Bedrijf (< betekent dat wanneer je een eenheid 
verkoopt, dat je totale opbrengst zal stijgen met 
de prijs van een eenheid op de markt --> 
marginale opbrengst = prijs op de markt). 
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9.2.1 Gedrag van de individuele producent en het markt aanbod 

9.2.1.1 Winstmaximalisatie en aanbod van competitief bedrijf 

Assumptie < doel = winstmaximalisatie  hoeveelheid produceren die het verschil tussen de totale 

opbrengsten en totale kosten maximaliseert.  

Dit kan door de juiste productiehoeveelheid te kiezen, want de prijs ligt vast:  

1. Zolang de marginale kosten (MK) onder de prijs (=MO) liggen, zal de winst stijgen door meer 

te produceren. 

2. Zodra MK boven MO liggen, zal de winst dalen door meer te produceren (dus stijgen door 

minder te produceren).  

3. De winst is dus maximaal als MO = MK.  

9.2.1.2 Bijkomende eenheid produceren of niet?  

MK gaan wijzigen in functie van de hoeveelheid = U-vormig 

- Q1 = als je extra produceert, dan heb je extra 

kosten die lager zijn dan de extra opbrengsten  

goed idee om extra eenheid te gaan produceren. 

- Q2 = marginale opbrengsten zijn lager dan de 

marginale kosten  niet zo zinvol om een extra 

eenheid aan te bieden, want dan zal de winst 

verminderen.  

- Q-winstmaximalisatie = MK is gelijk aan MO.  

9.2.1.2.1 Beslissing bij verschillende prijsniveaus 

Beslissing bij verschillende prijsniveaus = aanbod  prijs op de markt ligt vast bij PC. 

Beslissing van de producent? 

1. Optimale hoeveelheid (MO = MK)  maximale winst 

2. Produceren of niet?  is de winst > 0?  

9.2.1.2.2 Strategie en winst voor een winstgevend bedrijf 

Totale opbrengsten = 

oppervlakte onder de 

horizontale P-curve tot Q-

max (= stippel-vak). 

Winst = oppervlakte 

tussen de gemiddelde 

totale kosten en de 

gemiddelde totale 

opbrengsten (= grijs deel). 

Zolang MO>MK = winst 

– wat leidt tot optimale 

hoeveelheid 
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9.2.1.2.3 Wat als de prijs sterk daalt?  

Als prijs heel laag is, krijgen we een nieuw 

optimum  vergelijken gemiddelde 

opbrengsten met gemiddelde totale kost 

(gemiddelde totale kost ligt boven totale 

opbrengst --> negatieve winst = verlies 

bedrijf). 

Want prijs op de markt is zodanig laag en 

het bedrijf kan enkel aan die prijs verliezen 

– zal verlies maken (grijze oppervlakte)  

niet zo zinvol om te produceren.  

9.2.1.3 Tijdelijke sluiting vs. exit 

- Tijdelijke sluiting  verwijst naar korte termijn beslissing om niet te produceren gedurende 

bepaalde periode, omwille van heersende marktomstandigheden. 

o Het bedrijf houdt rekening met vaste kosten wanneer ze besluit de markt te verlaten 

(exit), maar negeert deze kosten wanneer ze beslist om tijdelijk te sluiten. 

o Vaste kosten mogen niet relevant zijn voor de beslissing om te sluiten  die kosten 

zijn toch al gemaakt. 

- Uittrede (exit) verwijst naar lange termijn beslissing om markt te verlaten. 

o Wel rekening houden met de vaste kosten. 

o Op LT meer vaste kosten dan opbrengst: dan is bedrijf niet levensvatbaar.  

- Tijdelijke sluiting: enkel vaste kost nog maken  dus dit zal het verlies zijn dat het bedrijf 

maakt (= verschil gemiddelde totale kost – gemiddelde variabele kost) 

o Verticale verschil tussen GTK en GVK curve 

o Komen steeds dichten bij elkaar te liggen, omdat wanneer je veel meer eenheden 

produceert, je de vaste kosten gaat delen door een veel grotere Q (die zal kleiner 

worden per eenheid). 

- Winst bij tijdelijke sluiting = nul  enkel vaste kost gemaakt: winst = verlies ten belope van uw 

vaste kost.  

o In ongunstige situatie waarin de prijzen zeer laag zijn. 
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o Dan kan het soms beter zijn voor een bedrijf om tijdelijk te sluiten en niets aan te 

bieden   gaan werken met tijdelijke werkloosheid. Dit is dan beter dan nog hogere 

kosten te maken door toch te produceren. 

Waarom zijn restaurants soms toch open op momenten met weinig klanten? Zouden ze niet beter 

sluiten? Of toch rendabeler om open te doen met weinig klanten?  

- Nog steeds verlies, maar tijdelijk sluiten is niet zo zinvol 

- Als je dat doet, dan heb je verlies van de volledige vaste kost (bij een sluiting)  nu recupereer 

je variabele kost en deel vaste kost.  

o Verlies situatie, maar sluiting geeft nog hogere kosten. 

 Heeft zin om op KT te produceren wanneer het GO lager ligt dan de GTK, maar 

hoger blijven dan GVK. Want dan wordt nog een deel vd vaste kost 

terugverdiend.  

 Bij tijdelijke sluiting niets van vaste kost terugverdiend. 

o Op LT altijd in zo’n situatie zal ertoe leiden dat je de markt zal verlaten. 

 Op LT enkel produceren wanneer de GO hoger is dan GTK. 

 De aanbodcurve valt samen met de MK curve boven de GTK-curve. 

Verlies wanneer men open doet als het rustig is: 
 

 

Verlies bij tijdelijke sluiting: 
 

 
 

9.2.1.4 Aanbodcurve?  

Q als functie van variërende prijs:  

Prijs laten variëren en zien wat de effecten zijn op 

het aanbod van een individueel bedrijf. 

Als P2 omhoog gaat t.o.v. P, dan zit je in een 

situatie waarin men winst maakt. 

 

Aanbodcurve van het winst-maximaliserende bedrijf op korte termijn = MK boven GVK. 

Marginale kost  = boven de gemiddelde vaste kost  

Aanbod  

- Op korte termijn = marginale koste curve 

waar de MK > GVK omdat je dan nog een stuk 

je van vaste kosten recupereert. 

- Op lange termijn  = niet aanbieden als je in de 

zone zit waarbij je de vaste kosten niet volledig 

recupereert  
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Markaanbod: doordat alle informatie 

beschikbaar is, zien alle bedrijven er 

hetzelfde uit  sommeren over de 

horizontale lijn voor het marktaanbod te 

krijgen.  

9.2.2 Marktresultaat en marktdynamiek 

KT = aantal (gelijke) ondernemingen in de 

markt is vast  sunk cost is gemaakt: geen entry of exit. 

Op LT verschillende mogelijkheden < goede tijd en slechte tijd 

9.2.2.1 Goede tijden 

In een situatie van goede tijden is de marktprijs 

zodanig hoog dat er winst wordt gemaakt door 

individuele producenten  dan is het ook 

interessant om toe te treden tot de markt.  

- Door toetreding nieuwe producenten 

neemt totale aantal producenten toe, 

wat het aanbod doet toenemen. 

- De prijs en economische winst per producent zal dalen 

9.2.2.2 Slechte tijden  

In slechte tijden loopt de vraag terug naar links: 

de prijs voor individuele producenten is dan 

veel lager, waardoor ze verlies draaien. 

- Op LT zorgt dit voor de exit van 

bedrijven  er zullen dan minder 

bedrijven overblijven. De bedrijven die 

wel nog overblijven, gaan richting een 

winstvolle situatie evolueren. 

o Marktaanbod zal dalen  

o Hierdoor zal de prijs toenemen en het economisch verlies dalen. 

- Niet interessant om toe te treden tot de markt.  

9.2.2.3 Marktdynamiek 

Op LT  is het aantal ondernemingen niet vast – entry of exit  goede tijd: winst trekt toetreders aan 

 slechte tijd: verlies duwt bestaande producenten uit de markt.  

Wanneer stopt dit proces?? = geen winst of 

verlies – aantal ondernemingen constant. 

In deze situatie wordt er geen (economische) 

winst gemaakt: de totale kostenfunctie houdt 

rekening met de boekhoudkundige winst. 

Markt zal er voor zorgen dat bedrijven efficiënt gaan produceren door de concurrentie op de markt – 

dit is een bijkomende reden waarom beleidsmakers denken dat concurrentie een goed idee is. 
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9.2.2.3.1 LT: markt aanbod met toetreding en markt-verlaters 

- Het proces van toetreding en marktverlating eindigt wanneer de prijs gelijk wordt aan de 

gemiddelde totale kosten! 

o Doorgaan tot een situatie van economische nul-winst. 

 Prijs hoger dan GTK = incentive tot toetreding. 

 Prijs lager dan GTK = incentive tot uittreding (situatie van economisch verlies) 

o Dan is elke incentive tot entry of exit verdwenen en kent de markt een stabiel aantal 

aanbieders. 

- In het lange termijn evenwicht van perfecte concurrentie werken bedrijven dus tegen 

minimale gemiddelde totale kosten (GTK)!! 

o Optimum op LT: prijs = marginale kost = gemiddelde totale kost. 

o Marktaanbod is een situatie waarin producenten op de efficiënte schaal produceren, 

wat gegarandeerd wordt door exit en entry. 

9.2.2.3.2 Waarom verlaten competitieve bedrijven de sector niet wanneer ze geen winst maken?  

- Winst is gelijk aan de totale opbrengsten min de totale kosten, maar de totale kosten omvatten 

alle opportuniteitskosten  economische winst =/= boekhoudkundige winst. 

- In het nul-winst-evenwicht wordt het bedrijf dus afdoende gecompenseerd voor het geld en 

de tijd die de eigenaars besteden aan het bedrijf. 

9.2.3 Is perfecte concurrentie efficiënt?  

9.2.3.1 Als bedrijven verschillen in efficiëntie 

In realiteit verschillen bedrijven in efficiëntie en hebben ze verschillende kostenfuncties: 

- Het bedrijf dat het laatst tot de markt is toegetreden, is net efficiënt genoeg om in de markt 

te blijven  zal economische nul-winst maken. 

o = “ de marginale onderneming” 

- Meer efficiënte bedrijven (die met de laagste kosten) zullen eerst tot de markt toetreden en 

maken wel economische winst. 

o Stijgende aanbod curve! 

o Want enkel bij een hogere prijs is het voor de minder efficiënte producenten rendabel 

om toe te treden tot de markt. 

9.2.3.2 Efficiëntie van perfecte concurrentie 

Efficiënt marktresultaat = waarbij schaarse 

middelen optimaal ingezet  maximale 

welvaart creëren:  

- Aanbod ve producenten bij perfecte 

concurrentie  van alle individuele 

producenten = als het ware de marginale 

kostencurve van de markt als geheel. 

o Horizontale sommatie vh 

aanbod van alle individuele 

producenten (bij elke mogelijke 

prijs). 

o Maximale efficiëntie < 

marktresultaat waarbij geldt dat 

MO = MK. 
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- Marktvraag = preferenties van consumenten  marginaal nut dat consument aan extra 

eenheid consumptie hecht en wat hij/zij daarvoor bereid is te betalen. 

o Marktvraag en –aanbod gelijk bij evenwichtsprijs  

o Evenwichtsprijs zorgt ervoor dat MK en marginaal nut gelijk zijn  elke afwijking ervan 

resulteert in welvaartsverlies. 

9.3 MONOPOLIES 
Wat is een monopolie?  

- Competitief bedrijf is prijsnemer, maar monopolist is prijszetter. 

- Een bedrijf wordt beschouwd als een monopolie als . . . 

o Het de enige verkoper van product is. 

o Er geen dichte substituten zijn  als er dichte substituten zijn dan kan je van het ene 

overschakelen naar het andere. 

o Komt eigenlijk niet zo veel voor 

 Daarom spreken we eerder over monopoliemacht. 

9.3.1 Waarom ontstaan monopolies? 

9.3.1.1 Natuurlijke barrières  

Natuurlijke monopolies ontstaan als (gegeven 

marktomvang) één producent het goed tegen lager kost 

kan aanbieden dan wanneer er meerdere producenten in 

de markt actief zijn 

 Natuurlijke monopolies hangen dus af van de 

marktomvang. 

 Als markt groter wordt, dan kunnen er meerdere 

producenten naast elkaar opereren op de efficiënte schaal  kleine markt: meest efficiënte 

manier om markt te laten regelen door 1 groot bedrijf. 

Voorbeeld: extra speler toelaten in de telecom markt of niet? 

- Extra concurrentie zou voor de premier een goed iets zijn. 

- Maar een nieuwe producent moet investeren in een volledig netwerk – daarbij komen veel 

vaste kosten kijken. 

o Ze kunnen dan relatief weinig klanten bedienen tegelijkertijd. 

o Dus de interesse is niet zo groot: bedrijven staan niet te springen voor een additionele 

speler te worden in de BE telecom markt. 

9.3.1.2 Eigendomsbarrières 

Exclusieve eigendom van een belangrijke hulpbron is mogelijke oorzaak van monopolie maar dit 

komt niet zo veel voor. 

- Voorbeeld zeldzaam aardmetaal  

o China staat bijvoorbeeld in voor meer dan 90% van de winning van neodymium (voor 

batterijen van elektrische wagens) 

o Maar ligt ook aan lage productiekosten, dus opletten geblazen 

 Toegang tot een bepaald iets en niemand anders heeft daar toegang toe. 
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9.3.1.3 Wettelijke barrières 

Overheden kunnen één bedrijf het exclusieve recht geven om een bepaald goed in een bepaalde markt 

te verkopen. 

- Stemmen van een wet door de overheid, waardoor er een monopolie georganiseerd wordt. 

- Overheid verbiedt de toetreding van concurrenten 

o Patent = tijdelijke monopolie gecreëerd door overheid om algemeen belang te dienen. 

 Vb. medicatie: voor de komende 15 jaar ben jij de enige die dit geneesmiddel 

mag organiseren  incentive geven aan bedrijf om onderzoek te doen naar 

nieuwe medicijnen – dit onderzoek is heel risicovol en kost veel geld. Eens dat 

het medicijn er is, is het zeer gemakkelijk na te maken, dus zonder patent zou 

men niet beginnen aan het onderzoek. Dan doen zij al het werk en kan nadien 

iedereen toch produceren en winst maken op die medicatie. 

 Als het patent verlopen is, dan komen er generische middelen op de markt  

samenstelling zeer makkelijk te achterhalen – dus gaan zelf produceren vanaf 

dat het patent niet meer geldt. 

 Balans: tussen incentives voor medicijnen onderzoek te doen & er voor zorgen 

dat een bedrijf niet al te lang veel marktmacht heeft, want dan blijven de 

prijzen veel hoger. 

o Verkoop alcoholische dranken in staatswinkels in sommige landen 

9.3.2 Het gedrag van de monopolist 

9.3.2.1 Productie- en prijsbeslissingen van monopolies 

 

Competitief bedrijf 
- Eén van vele producenten 
- Horizontale vraagcurve 
- Prijsnemer 
- Kan omzet niet veranderen door prijs te 

veranderen  enkel hoeveelheid 
kunnen laten variëren. 

 

Monopolie 
- Enige producent  monopolist is groot, 

want aanbodzijde van de markt. 
- Dalende vraagcurve 
- Prijszetter = kan beslissen op prijs te 

verhogen of verlagen, omdat hij enige 
aanbieder is.  

o Dit kan natuurlijk niet onbeperkt 
– want wordt geconfronteerd 
met dalende marktvraag: prijs 
verhogen – minder eenheden 
verkopen. 

- Kan zelf een punt kiezen op de 
vraagcurve. Kan prijs veranderen om 
omzet te veranderen 
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9.3.2.2 Marginale opbrengsten van de monopolist 

De monopolist maximaliseert winst door hoeveelheid te produceren waarbij MO=MK. 

- MO van monopolist altijd minder dan prijs van het goed 

o Vraagcurve verloopt immers dalend! 

o Als hij meer wilt verkopen, dan gaat hij de prijs moeten laten zakken  alle vorige 

eenheden die je hebt verkocht ook een prijsverlaging op doorvoeren. 

- Wanneer monopolist zijn prijs verlaagt om bijkomende eenheid te verkopen, dan heeft dat 2 

(tegengestelde) effecten op TO (=P  Q): 

o Hoeveelheidseffect —Hogere verkochte hoeveelheid Q 

o Prijseffect —lagere prijs P voor alle verkochte producten (niet alleen voor het 

marginaal verkochte product) 

  prijseffect = 0 voor perfecte concurrentie  daar ben je zodanig klein dat 

je zoveel of zo weinig kan produceren tegen de marktprijs als dat je zelf wilt. 

- MO daalt dubbel zo snel als vraag (zie 

box 9.3)  

o MO gaat sneller dalen dan de 

prijs 

o Kan wiskundig aangetoond 

worden dat het dubbel zo snel 

daalt dan de MO.   

 Om een extra eenheid 

te verkopen moet men de prijs laten zakken. 
 Voorbeeld  = 10 eenheden voor 10 euro zorgt voor een opbrengst van 100 euro   Wilt men 

11 eenheden verkopen, dan zal men de prijs moeten verlagen naar 9 euro.  Hierdoor krijgt 

men een opbrengst van 99 euro = marginale opbrengst van -1 euro  

9.3.2.2.1 Is het zinvol een extra hoeveelheid te produceren? 

Zinvol om extra eenheden 

te produceren, of niet?  

opzoek gaan naar het 

snijpunt van MO en MK. 

- Bij een competitief 

bedrijf was de prijs 

gelijk aan MK. 

- Bij een monopolist 

kan de prijs hoger 

zijn dan de MK = 

markup. 

o Marktmacht komt tot uiting in die markup. 

o Monopolist slaagt erin marktmacht te gebruiken om hogere prijs te vragen dan MK  

overwinst gaan maken (= monopoliewinst) < groter dan de normale vergoeding voor 

ondernemingsinitiatieven.  



108 
 

9.3.2.2.2 Monopolie winst 

In vergelijking met competitieve bedrijven maakt 

een monopolie overwinst.   

P > MO = MK 

9.3.3 Monopolie en welvaart 

In tegenstelling competitieve bedrijven, vraagt een 

monopolist een prijs die hoger is dan de marginale kost.   

- Vanuit het standpunt van de consumenten, maakt deze hogere prijs het monopolie 

onwenselijk . 

- Vanuit het standpunt van de eigenaars van het monopolie echter, is deze hogere prijs net erg 

wenselijk. 

9.3.3.1 Welvaart: monopolie vs. perfecte concurrentie 

Stel dat je het monopolie zou splitsen in n competitieve bedrijven  marginale kosten = aanbod & 

marktevenwicht op intersectie vraag en aanbod, i.e. waar P=MK. 

Welvaart gemeten a.d.h.v. consumenten en 

producentensurplus:  

- Vraagcurve = bereidheid tot betaling 

vraagcurve bepaalt de prijs die de 

monopolist kan vragen. 

- Marginale kostenfunctie = kost die 

monopolist moet maken om een 

extra eenheid te produceren. 

o Zinvol om extra te produceren totdat de prijs gelijk is aan de marginale kost  dan is 

de waarde die de consument hecht aan de laatste bijkomende eenheid gelijk aan kost 

die producent dient te maken om te produceren. 

o = efficiënte hoeveelheid. 

 

- Welke marktvorm kiezen?  

o Perfecte concurrentie: 

 Consumentensurplus = A + B + C 

 Producentensurplus = D + E + F 

o Monopolie: 

 Consumentensurplus = A 

 Producentensurplus = B + D + F 

 C gaat verloren alg gevolg van lagere productie. 

 Producent wint B, maar verliest E. 

o Als samenleving gaan we erop achteruit qua welvaart als er veel monopolies zijn: 

 C + E = verlies in welvaart ve monopolie t.o.v. concurrentie. 

 Dit is een onvermijdelijk verlies door het gedrag van de monopolist  verlies 

door daling van productie in vergelijking met perfecte concurrentie  dit 

welvaartsverlies bewust gaan beperken! 

 Totale welvaart monopolie (= consumenten- en producentensurplus)  

 Economische winst monopolist = herverdeling van welvaart/surplus 

van de consument naar de producent 

Inefficiëntie van de monopolie. 
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9.3.3.2 Deadweight loss 

Deadweight loss veroorzaakt door monopolie vergelijkbaar met deadweight loss van belastingen:  

- Verschil: monopoliewinst gaat naar privaat bedrijf (monopolist), terwijl de opbrengsten van 

belastingen naar publieke goederen gaan (naar overheid). 

- Mededingingsbeleid!  meer welvaart genereren als er competitie in de markt is. 

9.3.3.3 Conclusie: belang van monopolie 

Hoe belangrijk zijn problemen in verband met monopolies? 

- Marktmacht is vrij gewoon. 

- Meeste bedrijven hebben enige controle over hun prijzen omdat hun producten 

gedifferentieerd zijn. 

- Bedrijven met substantiële monopoliemacht zijn echter zeldzaam, want slechts weinig 

goederen zijn echt uniek. 

o = superster bedrijven!! 

Monopolie en perfecte concurrentie = twee inzichtrijke uitersten (extremen)  marktmacht bestaat 

vooral in gradaties. 

9.4 MONOPOLISTISCHE CONCURRENTIE  
Monopolistische concurrentie =  

- Veel producenten: veel bedrijven die dezelfde consumenten willen bereiken en met elkaar 

concurreren  gevolg = er is altijd concurrentie. 

- Vrije toetreding: producenten kunnen zonder restrictie tot de markt toetreden (of de markt 

verlaten) 

o Toetreden tot de markt zolang er overwinst is, dan is het interessant om toe te treden 

tot de markt (incentive). 

o Gevolg = er komen concurrenten bij tot de winst verdwenen is. 

- Productdifferentiatie = gelijkaardige producten, maar ze zijn toch verschillend. 

o Doel = voorkeur van consumenten beïnvloeden  hoe meer consumenten je kan 

overtuigen, hoe groter de vraag naar je product zal zijn  verschuift vraagcurve naar 

buiten. 

o Vermindert substitueerbaarheid 

o Verlaagt prijsgevoeligheid  

o Verhoogt merkgetrouwheid = neigen naar hetzelfde merk voor bepaald product. 

 Gevolg = producent heeft enige marktmacht (macht om prijzen te zetten), 

waardoor de vraagcurve niet horizontaal, maar dalend verloopt. 

 Creëren van een stuk monopolie. 

o Middel = reclame en communicatie. 

9.4.1 Korte termijn winst situatie bij 

monopolistische concurrentie  

Op korte termijn = je maakt winst. 

Dalende vraagcurve: marginale opbrengsten 

zullen dubbel zo snel dalen  meer verkopen 

betekent dat je de prijs van alle eenheden zal 

moeten laten zakken.  
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9.4.1.1 Effecten van toetreding  

Overwinst (meer dan normale vergoeding) van eerste koffiebar  dus er komt een tweede koffiebar:  

- In praktijk betekent dit dat een aantal mensen naar die tweede koffiebar gaan, dus vraag 

vermindert bij koffiebar 1 door concurrentie. 

- Vraag curve verschuift naar binnen en wordt vlakker sterkere hoeveelheidsreactie op prijs: 

o Kan zich niet meer permitteren het dubbele vd prijs te vragen dan de andere bar. 

o Want de klant wordt prijs gevoeliger. 

o En je krijgt minder klanten. 

Dit betekent dat je marginale opbrengsten mee gaan verschuiven: die gaan dubbel zo snel dalen  

nieuwe marginale opbrengstencurve  nieuwe optimum (marginale opbrengsten*marginale kosten) 

 gekleurde oppervlakte van winst 

Gevolg: economische winst is aan het dalen  dit zal doorgaan zolang er economische winst is. 

 

9.4.2 Lange termijn evenwicht onder monopolistische concurrentie?  

Toetreding of exit tot op het moment dat de koffiebars geen economische winst meer maken (wel nog 

normale boekhoudkundige winst)  

- Winst voor bedrijf < prijs = gemiddelde opbrengst * Q* (= totale opbrengsten) – gemiddelde 

totale kost. 

o Beide oppervlaktes beiden even groot 

o Lange termijn evenwicht < gemiddelde totale kost = gemiddelde opbrengst 

o Er is geen economische 

winst 

- Als er geen overwinst meer is, 

dan gaat er geen toetreding meer 

zijn en ook geen verlies dus 

bedrijven ook niet geforceerd om 

te moeten vertrekken uit de 

markt.  

9.4.3 Welvaart onder monopolistische concurrentie  

- CONTRA:  

o Prijs > marginale kost 

 Consumenten die additionele eenheden meer waarderen dan kost die 

producenten maken! 
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 Inefficiëntie die te vergelijken valt met monopolie (maar kleiner) 

o Wanneer we markup hebben: bereidheid tot betalen consument ligt hoger dan de prijs 

om te consumeren voor de producent (marginale kost) om extra eenheid te 

produceren  zinvol om extra eenheid te produceren op maatschappelijk vlak 

(welvaart).  

 Maar   producent denkt meer aan zijn eigen welvaart – dus slechts beperkt 

aantal producten gaan produceren = efficiëntie verlies t.o.v. volkomen 

concurrentie, maar minder dan bij monopolie. 

- PRO: 

o Consumenten waarderen grotere productvariatie en dus grotere keuzemogelijkheid 

o Productdifferentiatie is enerzijds producenten die marktmacht proberen krijgen en 

anderzijds consumenten die graag productdifferentiatie hebben. 

CONCLUSIE: soms vergroot monopolistische concurrentie welvaart, soms ook niet 

 Productstandaardisatie op termijn! 

VHS, Betamax, Video2000 < uiteindelijk allen VHS/universele telefoonoplader wettelijk 

verplicht in EU. 

9.5 STRATEGISCHE INTERACTIE EN OLIGOPOLIE  

9.5.1 Eigenschappen van oligopolie 

- Dominantie door beperkt aantal grote producenten 

o Oorzaak: toetredingsbarrières (vb. zware initiële investering) 

 vb. staalsector, automobielsector, luchtvaart, vliegtuigbouw, telecom, 

brouwerij 

 vb. marktaandeel bier  Abinbef grootste aandeel. 

- Belangrijkste eigenschap = strategische interactie. 

o Elke oligopolist houdt bij zijn acties rekening met verwachte optimale reactie van 

concurrenten. 

o Uitkomsten?  

 Veel mogelijkheden, veel modellen! 

 Kan erg dicht bij volkomen concurrentie en cut-throat concurrentie 

komen (vb. Ryanair) 

 Kan erg dicht bij een monopolie komen: aantal bedrijven vormen 

kartel en gedragen zich tezamen als monopolist.  

 We checken een paar modellen met twee spelers. 
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9.5.2 Mogelijke oligopolie uitkomsten  

9.5.2.1 Nash equilibrium  

Wanneer spreken we van een evenwicht?  

- Situatie waarbij iedereen content is: geen incentives om gedrag te gaan aanpassen. 

- Interactie: beide spelers tevreden 

o Beste strategie kiezen o.b.v. de verwachting over wat de andere gaat doen. En nadien 

geen reden om je gedrag en strategie te veranderen. 

o Situatie waarin economische agenten die met elkaar interageren elk individueel hun 

beste strategie kiezen gegeven keuzes van alle andere agenten. Daarom heeft 

niemand er voordeel bij om nog van strategie te veranderen. 

 = Nash equilibrium 

 Vb. marketing-uitgaven  

Spel-strategie: keuze voor beide spelers om 

ofwel te adverteren ofwel om niet te 

adverteren  uitkomsten voor elk vd 

combinatie mogelijkheden van strategieën.  

Voorbeeld: veronderstel identieke producten – een LP  

- Twee concurrenten kiezen hun prijs:   

o Diegene met de laagste prijs zal de hele 

markt bedienen 

o Diegene met de hoogste prijs zal niets 

verkopen 

o Elk zal de helft van de markt bedienen 

als ze dezelfde prijs zetten.  

- Wat is het evenwicht?  

o Stel dat de marginale kost gelijk is aan 20 en ze beiden beginnen aan een prijs van 30? 

o Geen Nash-evenwicht, want beiden kunnen winst vergroten door prijs ietsje te 

verlagen! 

 Prijs daalt minimaal, maar je verkoopt dubbel zo veel. 

 Dit lokt een ‘race to the bottom’ uit, maar wat is bottom? 

 Prijs laten verlagen totdat die gelijk is aan je marginale kost. 

o Evenwicht: PA = PB = MK = 20  => geen economische winst 

 Leidt tot uitkomst perfecte concurrentie!! 

Realiteit? Internet en online handel werken deze uitkomst in de hand 
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9.5.2.2 Collusie of kartelvorming  

Ondanks dat er een beperkt aantal ondernemingen is, gaan ze toch in concurrentie met elkaar  

kunnen ze niet gewoon afspraken maken in plaats van te concurreren?  

- JA! = collusie of kartelvorming 

- WAAROM? WELKE afspraken? 

o Maximale economische winst! 

 Prijs en hoeveelheidsafspraken  

 Samen meer economische winst te maken 

o Gedragen zich tezamen als monopolist  beperken hoeveelheid, hogere prijzen. 

Instabiliteit van een kartel:  

- Prikkel voor individuele producenten in kartel?  

o Een extra hoeveelheid tegen iets lagere prijs 

levert een pak individuele winst op. 

o Stabiliteit kartel vrijwaren (zodat men elkaar 

niet belazerd)  

 Vb. OPEC: eigenaars zitten samen om 

de boekhouding te overkopen 

 Anders kunnen ze individueel meer 

winst maken 

- Binnen een kartel mechanismen nodig die ervoor 

zorgen dat de regels gerespecteerd worden.  

9.6 MARKTMACHT EN PRIJSDISCRIMINATIE  
Vraagt een producent aan iedereen wel dezelfde prijs? 

9.6.1 Prijsdiscriminatie  

Prijsdiscriminatie = praktijk waarbij hetzelfde goed tegen verschillende prijzen aan verschillende 

consumenten wordt verkocht, hoewel de productiekosten voor de consumenten dezelfde zijn.   

- Voorbeeld: 

o Vraag op het vliegtuig eens wat je buur betaald heeft 

o Krijgt iedereen dezelfde bonnetjes van de Colruyt? 

o Bestel eens iets online met een dure computer. En bestel daarna hetzelfde met een 

erg goedkope computer. 

- Prijsdiscriminatie is onmogelijk bij perfecte concurrentie  hier heb je altijd bedrijven die aan 

de marktprijs verkopen. 

- Om te discrimineren is dus een zekere marktmacht nodig: 

o Je moet de prijs tot op zekere hoogte kunnen betalen. 

o Je moet kunnen verhinderen dat consumenten aan elkaar doorverkopen. 

- Perfecte prijsdiscriminatie  

o = situatie waarbij de verkoper de exacte bereidheid tot betalen van elke klant kent en 

haar/hem precies zoveel laat betalen als zij/hij bereid is te betalen. 

o Maar dit komt bijna nooit voor! 
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9.6.1.1 Vertrekpunt = welvaart bij monopolie  

Vertrekken van de situatie van een monopolist. 

 

Bij prijsdiscriminatie: consumenten vanboven die meer bereid zijn te betalen, willen we een hogere 

prijs laten betalen  verschillende groepen een verschillende prijs laten betalen, maar niet perfect. 

X-aantal groepen (hier 5 à 6): verhoogt winst producent  consumentensurplus wordt ingepikt 

- Perfecte prijsdiscriminatie: iedereen zijn betalingsbereidheid laten betalen  

o Vergroot te welvaart: geproduceerde hoeveelheid is groter. 

o Verdeling surplus van consument naar producent. 

 

- Effecten van prijsdiscriminatie = 

o Verhoogt de winst/producentensurplus van de monopolist 

o Verlaagt de dead weight losses! 

- Bij perfecte prijsdiscriminatie door de monopolist: 

o Consumentensurplus verdwijnt volledig 

o Alleen nog maar producentensurplus 

 Maar geen dead weight loss meer 

 Dus de economische welvaart neemt toe. 

9.6.1.2 Prijsdiscriminatie van de tweede orde 

Prijsdiscriminatie van de tweede orde =  verschillende versies vh zelfde goed dat aangeboden wordt 

Voorbeeld: nieuwe smartphone en je wilt een IPhone – dan heb je nog de keuze < allernieuwste model 

met beste camera en geheugen die het duurste is – ook nog het vorige model die minder kost of 

modellen daarvoor die nog goedkoper zijn   consumenten gaan zichzelf dan selecteren: diegene met 

de grootste betalingsbereidheid gaan het duurste model aanschaffen  groep consumenten die niet 

bereid zijn zoveel te betelen en gaan dan voor het goedkopere model. 
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- Prijsdiscriminatie vd tweede orde ~ hoeveelheidskortingen, verschillende versies van 

producten, speedy pass,… 

- Bedoeling = 

o Door de keuze van de consument iets te weten komen over de betalingsbereidheid.  

9.6.1.3 Prijsdiscriminatie van de derde orde  

Consumenten gaan opdelen in groepen  

verschillende groepen met verschillende 

betalingsbereidheden. 

Winst creëren bij verschillende optima. 

Voorbeeld: studenten die minder betalen 

via studentenkaart.   

9.6.2 De concurrentie waakhond  

Concurrentie waakhonden = mededingingsautoriteiten. 

- Voorbeeld: Google heeft een monopolie op bepaalde zaken – en dan werd er de vraag gesteld 

of ze die positie gingen misbruiken. 

- Mededingingsbeleid =  

o Overheidsingrijpen in de markt om competitie te bevorderen/vrijwaren en misbruikt 

van marktmacht tegen te gaan met als doen het vergroten van efficiënte welvaart. 

o Waarom?  

 Welvaartperspectief  

 Perfecte concurrentie superieur aan meeste andere marktvormen. 

 Producenten werken tegen minimale gemiddelde totale kost 

 Andere marktvormen: bedrijven typisch enige marktmacht 

 Economische winst bovenop normale winst 

 Door een prijs te hanteren die hoger is dan de marginale kost 

(markup)  

o De meeste bedrijven zijn opzoek naar marktmacht. 

 Implicaties voor welvaart? 

 Deel consumentensurplus afgeroomd door producent (herverdeling) 

 Totale welvaart krimpt  

Enige vorm van concurrentie wenselijk, omdat dit efficiëntie in de hand werkt. 

9.6.2.1 Allocatieve efficiëntie  

Allocatieve efficiëntie is een toestand van de economie waarin de productie is afgestemd op de 

voorkeuren van de consument. In het bijzonder wordt elk goed of elke dienst geproduceerd tot het 

punt waarop de laatste eenheid de consumenten een marginaal voordeel oplevert dat gelijk is aan de 

marginale productiekosten. 

 

Vanuit maatschappelijk oogpunt: markten manier voor allocatie van goederen  belangrijk omdat 

onze middelen beperkt zijn. 
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Perfecte concurrentie 

Laatste eenheid die verhandeld werd precies de 
betalingsbereidheid die consument heeft = 
marginale kost van de producent. 

 Goed idee om alle eenheden te gaan 
produceren. 

Monopolie 

C+E aan welvaartsverlies omdat de monopolist 
de output ging beperken – minder eenheden 
aanbieden. 
Verkeerde allocatie door monopolie omdat er te 
weinig eenheden van een bepaald goed worden 
aangeboden – niet komen tot maximale 
welvaart. 

 

9.6.2.2 Technische efficiëntie  

Technische efficiëntie vindt plaats wanneer er geen mogelijkheid is om de output te verhogen zonder 

de input te verhogen. 

- Als we kijken naar technische efficiëntie, betekent dit dat de natuurlijke hulpbronnen zonder 

veel afval worden omgezet in diensten en goederen. Hier worden de middelen goed gebruikt 

voor het maken van de goederen. 

- In technische efficiëntie worden de arbeiders niet als inactief gezien en zijn ze altijd actief. Hier 

wordt de maximale output gehaald uit de input van bronnen. Dit alles betekent dat de 

productie of het eindresultaat wordt verkregen tegen de laagst beschikbare kosten. 

Perfecte concurrentie  

 
Bedrijven gaan aan minimale gemiddelde totale 
kost produceren (efficiënte schaal). 

Monopolistische concurrentie  

 
Minder concurrentie dan bij volkomen 
concurrentie – toetreding tot markt totdat er 
geen overwinst meer is. 
In deze markt produceert de producent niet aan 
het minimum vd gemiddelde totale kost – 
beperken output (kleine marktmacht) daardoor 
output produceren aan iets hogere gemiddelde 
totale kost. 
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Managerial slack = “luie managers”  hoe meer 

concurrentie er is, hoe meer je moet letten op de kosten.  

 minder concurrentie: gemakkelijker wegkomen met 

een iets hogere prijs – kosten voor een deeltje 

doorrekenen aan de consument. 

9.6.2.3 Mededingingsbeleid  

De verheid probeert competitie in de markt te vrijwaren 

(of bevorderen) omdat competitie zorgt voor meer 

welvaartscreatie. 

- Vaak ook minstens gedeeltelijk bescherming consument  consumentensurplus belangrijker 

dan producentensurplus 

- Aantal concurrentieverstorende praktijken bij wet verboden (boetes) 

- Mededingingsautoriteit ook “onderzoek rechterlijke” functie  speurt actief naar misbruiken 

België -> belang EU-niveau 

Voorbeeld: gemiddelde markup evolutie in VS < enorme toename sinds 1980!! 

- Verdeling van markup:  

o Mediaan markup is niet veranderd. 

o De stijging is volledig gedreven door de bovenste percentielen (‘winner takes it all’) 

 Markup aandeel van grote bedrijven zeer sterk toegenomen.  

- VS  EU: lossere aanpak in VS  meer markup stijging in VS (in EU minder expliciet). Dit heeft 

deels te maken met het feit dat de concurrentiewaakhond minder is tussen gekomen. 

- In EU meer op concurrentie toegezien – waarom?  

o Meer aandacht voor gehad in EU: club van landen ( VS = 1 land) die een soort 

samenwerkingsverband hebben. 

o In EU belangrijk dat markten volledig opengesteld zijn  internationale handel binnen 

EU wordt gelijkgesteld aan nationale handel. 

 Door aan te gaan van dit samenwerkingsverband kunnen overheden schrik 

krijgen. 

 E.g. Franse en Duitse markt veel groter dan BE markt  kunnen gebruik 

maken van schaalvoordelen en daardoor efficiënter produceren dan België  

door samenwerking: alleen efficiënte bedrijven schieten over (concentratie)  

 Gevaar initieel alleen efficiënte bedrijven domineren  daarom op voorhand 

afspraken over de mededingingsautoriteit die daar op toeziet. 

 Op voorhand waren er problemen voorzien bij het samenbrengen vd 

landen en daarvoor op toezien. 

- In EU ook regels over staatsteun (uniek). 

9.6.2.4 Staatssteun  

Regelmatig cases in de media over illegale staatssteun  belastingvoordelen gekregen (wat leidt tot 

oneerlijke praktijken – ten nadelen vd andere landen/bedrijven) 

- Voorbeeld: op 30 augustus 2016 besliste de Europese Commissie dat Ierland 13  

miljard euro ongeoorloofde belastingvoordelen aan Apple toekende 

o => Binnen EU kunnen overheden teruggefloten worden voor verlenen van staatssteun 

die de competitie verstoort! 
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o Toestaan van dragen (deel) vaste kosten tijdens corona-crisis  

- = uniek in wereld aangezien dit in de meeste soevereine landen de eigen overheid toekomt 

om hierover te beslissen 

o EU heeft dergelijke regels om concurrentieslag tussen landen te vermijden! 

o Mededingingsbeleid ook belangrijk in termen van integratie voor EU. 

10 GLOBALISERING 

Vanaf de 19e eeuw kwam er een sterke daling plaats van de transportkost van goederen door nieuwe 

technologische verbeteringen (vb. staalindustrie, machinebouw, spoornetwerk, …). Hierdoor werd het 

economisch aantrekkelijk om landbouwgoederen zoals graan in grote hoeveelheden wereldwijd en 

over grote afstanden te vervoeren. 

De eerste golf van globalisering vond plaats in 1819 wanneer de eerste stoomboot de Atlantische 

Oceaan een commerciële vaart van New York naar Liverpool overstak. 

10.1 HANDEL = SAMENWERKING  
- Hoe voldoen we onze noden en behoeften? Welvaart?  

o Kunnen economisch zelfvoorzienend en onafhankelijk zijn 

o Kunnen specialiseren en handel drijven met anderen  leidt tot onderlinge 

economische afhankelijkheid. 

 Door het importeren en exporteren van goederen ontstaan afhankelijkheden 

o.b.v. samenwerking tussen economische sectoren. 

 Verhandelen omdat we niet zelfvoorzienend zijn in wat we doen. 

- Nationale vs. internationale handel 

o Zelfde reden/mechanismes, maar internationale relatief beperkt. 

o Landgrens: biedt lokale overheden de kans om een beleid te voeren waarbij nationale 

en internationale handel verschillend behandeld worden. 

 Bij totale vrijhandel voor landbouwproducten verdwijnen op termijn alle 

kleine landbouwers uit het landschap, aangezien zij niet kunnen concurreren 

met de mega-bedrijven. 

10.2 GLOBALISERING GEMETEN  
BE = kleine open economie  

- Klein: BE is geen groot land, relatief klein op 

wereldvlak. 

- Open economie: veel internationale handel  

uitgedrukt op basis van hoeveel import en 

export er is in verhouding met BBP.  

o 160-180% (import en export samen 

groter dan BBP) 

o Directe impact van handel: veel mensen die in buitenlandse bedrijven werken 

o Indirecte impact van handel (veel tewerkstellingen in een netwerk) 

Toename van internationale handel is een indicator van globalisering. 
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10.2.1 Fases van globalisering  

1. Eerste fase: stijging tot 1930 < inter-industriehandel (vb. ene 

land maakt brood en verhandelt dit, andere land maakt wijn en 

verhandelt dit) = verschillende producten gaan verhandelen. 

o Infrastructuur en transportmogelijkheden 

2. Tweede fase: grote depressie en WOII < daling internationale 

handel. 

o Internationale handel aan banden gelegd. 

o Deze restricties zijn na verloop van tijd terug 

afgebouwd. 

3. Derde fase: opnieuw stijging in export van goederen  intra-industriehandel.  

10.2.2 Globalisering sinds 1950 

Afbouwen handelsrestricties (makkelijker om handel te 

drijven hierdoor  meer afspraken om handel vrij te maken) 

+ toetreding China tot WHO (2001)  

- China is in mum van tijd extreem belangrijk 

geworden id wereldeconomie. 

- Stijging heeft zich niet ku voorzetten sinds 2019  

corona-crisis.  

Wereldhandel vandaag: overgrote merendeel handel in de 

wereld situeert zich in blokken  hoe dikker de pijlen, hoe 

meer handel er is (maar dit is nog altijd weinig in 

vergelijking met hoeveel handel er is in de blokken zelf). 

10.3 HANDELSSTROMEN VERKLAARD 

10.3.1 Hoe verklaren we handelsstromen?  

Voorbeeld: twee gezinnen die elk goed zijn in iets anders  

- Gezin 1 (De boer): grote tuin en kennis om te bewerken  Gezin 2 (De wever): werkplaats en 

kennis om kledij te maken. 

- Hoe goed zijn deze twee gezinnen in het produceren vd twee producten in onze economie; nl. 

voedsel en kledij?  vertaald in efficiëntie < arbeidseenheden die nodig zijn de producten te 

produceren. 

o Gezin 1 is efficiënter dan gezin 2 voor zowel 

de productie van voedsel als kledij (i.e. heeft 

een absoluut kostenvoordeel)  niet meer zo 

vanzelfsprekend om handel te drijven in deze 

situatie.   

o Stel dat elk 1.000 uur krijgt om goederen te 

produceren (geen handel)  arbeid moeten 

verdelen tussen beide producten: hoe ze dat 

doen, heeft te maken met hun preferenties. 

 Gezin 1. 120u voor 40 kledij, 880u voor 440 voedsel. 

 Gezin 2. 200u voor 50 kledij, 800u voor 160 voedsel.  

o Op een dag doet De boer het volgende voorstel aan De wever: 
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 De Boer zal zich integraal toeleggen op de productie van voedsel en in 1000 

uur 500 eenheden voedsel produceren, en De Wever gebruikt 400 uur om 100 

stuks kledij te produceren en de resterende 600 uur om 120 eenheden voedsel 

te produceren. Na de productie ruilen ze 45 stuks kledij tegen 50 stuks voedsel.  

 Consumeren dankzij ruil elk 5 extra voedsel en 10 extra kledij:  

 Beiden gaan er door specialisatie en handel op vooruit in 

consumptiemogelijkheden. 

 Netto vooruitgang: meer consumeren van beide goederen < zelfs als 

de ene producent eigenlijk efficiënter is voor het produceren van 

beide producten. 

 Handel ~ specialisatie in 

één van beide goederen. 

Absolute kostenvoordelen niet nodig om samenwerking 

of handel te organiseren die welvaart doet toenemen! 

- Comparatieve kostenvoordelen = voldoende basis voor welvaart-verhogende handel. 

- Comparatieve kostenvoordelen bepalen wie waarin specialiseert en welke handelsstromen tot 

stand komen: 

o Bepaald door verschillende opportuniteitskosten 

(één eenheid meer hebben van iets, wat is dan het 

beste alternatief dat je moet laten?) 

 Opportuniteitskost zegt wat de ruilhandel 

is van het ene en andere goed, wanneer je 

geen handel drijft.  

o Hoeveel productie (of eenheden) van het ene goed 

moet opgeofferd worden om één extra eenheid van 

het andere goed te produceren?  

 Het voorstel was ruil 45 kledij tegen 50 voedsel: De boer ontvangt 0.9 kledij 

voor 1 voedsel, De wever 1.1 voedsel voor 1 kledij. 

 Voordelige transactie!!  

 Want zonder handel kan De boer slechts 0.66 kledij tegen 1 voedsel 

‘omruilen’ (1 voedsel minder produceren, 0.66 kledij meer 

produceren) & De wever 0.8 voedsel/kledij. 

o De ruilverhouding die handel mogelijk maakt, moet tussen ruil zonder handel liggen: 

 Stel dat De boer voorstelt om 70 stuks kledij tegen 50 stuks voedsel te ruilen 

– dan is de ruilverhouding van 0.7 voedsel voor 1 stuk kledij voor De wever. 

 Dit is nadeliger dan zijn eigen opportuniteitskost  zal geen handel willen 

drijven. 

 Verklaren handelsstromen door comparatieve kostenvoordelen!! 

10.3.2 Waar komen comparatieve kostenvoordelen vandaan?  

- Ricardo: technologische verschillen  verschillen in efficiëntie leiden tot comparatieve 

kostenvoordelen.  

- Heckscher-Ohlin: beschikbaarheid van productiefactoren 

o China als arbeidsintensieve fabriek van de wereld in de jaren’90 en ‘00 ( vandaag) 

o Arbeid die vrijkomt (geen overlevingslandbouw meer doen) en die mensen gaan zich 

vh platteland naar de stad gaan verhuizen  voordeel in arbeidsintensieve productie. 
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10.3.3 Waarom zijn belangrijkste handelspartners van BE dan buurlanden?  

Paul Krugman (nobelprijs 2008) – verklaren waarom we veel intra-industriehandel zien = type handel 

dat we drijven met onze buurlanden (gelijkaardige producten verhandelen). 

Nieuwe handelstheorie: intra-industrie handel 

1. Schaalvoordelen zorgen voor concentratie productie 

2. ‘Love of variety’ zorgt er voor dat ‘gelijkaardige’ producten verhandeld worden. 

o Volkomen concurrentie vergeleken met monopolistische concurrentie:  

o MC heeft productdifferentiatie  mate waarin productdifferentiatie geapprecieerd 

wordt, geeft voordeel voor MC of VC.  

 Denk aan auto’s 

 V40, A3, Golf, 308 

10.4 HANDELS(BELEMMERINGEN) EN WELVAART 
- Wat bepaalt of een land een goed importeert of exporteert? 

- Wie wint en verliest bij vrijhandel tussen landen? 

o Welvaart: consumenten- en producentensurplus 

10.4.1 Marktevenwicht zonder handel  

Veronderstellingen 

- Land is geïsoleerd van rest van de wereld en 

produceert staal 

o Staalmarkt bestaat dus uit 

binnenlandse kopers en verkopers 

o Iemand in dit land mag staal 

importeren of exporteren 

- Land is ‘klein’ in wereldmarkt = prijsnemer  

10.4.1.1 Wordt het land importeur of exporteur van 

staal?  

Stel een land beslist buitenlandse handel toe te laten < wordt het importeur of exporteur? Welke 

factoren zijn bepalend?  

 Effect van vrijhandel op import en export door binnenlandse prijs in gesloten markt te 

vergelijken met wereldprijs. 

 2 mogelijkheden:  

o Binnenlandse prijs < wereldprijs  

 Comparatief voordeel in productie goed 

 Land wordt exporteur 

 Internationale handel in een 

exportland  

 = meer aangeboden hoeveelheid dan 

gevraagde hoeveelheid  verschil 

exporteren.  

o Binnenlandse prijs > wereldprijs 

 Geen comparatief voordeel in productie goed 

 Land wordt importeur  
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10.4.1.2 Zal dit resulteren in een toename vd welvaart? Zijn er winnaars en verliezers?  

Wereldprijs = horizontale lijn, want een land is klein op wereldvlak en daardoor een prijsnemer.  

10.4.1.2.1 Invloed vrijhandel op welvaart in exportland 

Welvaart: kijken naar consumenten- en producentensurplus voor en na handel. 

Voor internationale handel 
- CS = A + B 

- PS = C 
 

Na internationale handel 
- CS = A  

(prijsverhoging daling CS) 

- PS = C + B + D  
(stijging PS) 
 

 
Daling CS vergeleken met stijging PS: 

- B is een herverdeling vh surplus van 
consumenten naar producten na 
internationale handel. 

- D is welvaartswinst =netto toename 
welvaart in de economie. 

 
Analyse van exportland leidt tot twee conclusies: 

1. Binnenlandse producenten winnen  

2. Binnenlandse consumenten verliezen  

o Welvaartswinst producent > welvaartsverlies consument 

o Handel vergroot de totale welvaart. 

10.4.1.2.2 Invloed vrijhandel op welvaart in importland  

Internationale handel in een importland: wereldprijs v staal < binnenlandse prijs v staal  staal 

invoeren als handel is toegelaten. 

- Binnenlandse consumenten willen staal kopen aan lagere wereldprijs. 

- Binnenlandse staalproducenten zullen productie moeten verminderen, omdat de 

binnenlandse prijs daalt tot niveau wereldprijs. 

o Prijs op wereldmarkt ligt lager  goederen op buitenlandse markt aankopen. 

o Daling prijs zorgt voor grotere gevraagde hoeveelheid + lagere geproduceerde 

hoeveelheid  verschil opgevangen door import. 

Voor internationale handel 

- CS = A  

- PS = B + C 

Na internationale handel 

- CS = A + B + D 
(toename CS door prijsdaling) 

- PS = C  
(daling PS) 
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Daling CS vergeleken met stijging PS: 

- Herverdeling surplus naar de andere 
kant: richting consument i.p.v. 
producent 

- Wederom toename totale welvaart (D) 
 

Analyse importland leidt tot twee conclusies: 

1. Binnenlandse producenten verliezen  

o Doordat de prijs op wereldmarkt lager ligt dan binnenland 

o Minder efficiënt produceren ih binnenland 

2. Binnenlandse consumenten winnen  

o Welvaartswinst consument > welvaartsverlies producent  

o Handel vergroot totale welvaart. 

 

 Maakt niet uit of we importeur of 

exporteur zijn: in beide gevallen 

gaat de welvaart stijgen. Het 

verschil tss import en export = 

andere herverdelingen. 

Internationale handel: twee landen < 

iemand importeur, iemand exporteur  

totale welvaart in beide handelspartners 

gaat erop vooruit!  

10.4.2 Belastingen of hoeveelheidsbeperkingen 

Goed idee om handel aan banden te leggen door belasting of hoeveelheidsbeperking? 

Welvaartseffecten van belasting of hoeveelheidsbeperking?  

In het geval van handelsbeperking gaat het vooral over ‘bescherming’ van eigen markt.  

10.4.2.1 Effecten douaneheffing  

Douaneheffing  = belasting op goederen die in het buitenland geproduceerd worden en in het eigen 

land verkocht worden (of Vice versa) ~ importbelasting (of exportbelasting – komt bijna niet voor in 

de praktijk). 

- Douaneheffingen doen prijs ingevoerde goederen boven wereldprijs uitstijgen 

- Stijging = heffing 
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o Buitenlandse producenten zullen nu 

dezelfde hoeveelheid aanbieden tegen de 

originele prijs + het invoerrecht  

o ~ inkomsten vd producent bepalen 

aangeboden hoeveelheid!  

o Bij importland: wereldprijs lager dan 

binnenlandse prijs  invoeren heffing: 

 Verschuiving vd prijs omhoog met 

exact de heffing. 

 Nieuwe relevante prijs + prijs binnenlandse markt zal ook verhogen  minder 

consumptie, meer productie. 

 Prijs in eigen land gaat uitstijgen boven de prijs op wereldmarkt (slecht 

voor consument – afname CS  toename PS) 

 Zeer hoge heffing: geen enkele buitenlandse producent gaat nog 

willen exporteren naar jouw land – want ze kunnen niet concurreren 

met het binnenland.  

 

- C = herverdeling van consument naar producent 

- E = herverdeling van consument naar overheid   

o Tariefopbrengst voor de overheid = aantal eenheden* heffing per eenheid = douane 

inkomsten. 

- D + F = welvaart die verdwijnt = onvermijdelijk verlies door invoeren heffing  

o Gelijkaardig aan het invoeren van belastingen op nationaal vlak. 

o Minder activiteit door tarief dan dat er natuurlijk zou zijn op maatschappelijk vlak. 

 F = consumenten hebben een hogere betalingsbereidheid dan de kost die 

gemaakt wordt op wereldvlak. 

 D = verlies doordat bedrijven op wereldmarkt kunnen produceren tegen lage 

kost 

 Eigen bedrijven zijn minder efficiënt. 

 Efficiënte bedrijven op wereldmarkt vervangen door inefficiënte 

bedrijven in eigen land  bescherming voor die bedrijven door het 

invoeren van tarieven. 

o Zonder tarieven zouden deze bedrijven uit de markt 

verdwijnen. 
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Douane heffing:  

- Vermindert de hoeveelheid ingevoerde producten + brengt binnenlandse markt dichter bij 

evenwicht zonder handel. 

- Heffing doet totale surplus in binnenlandse markt dalen (= onvermijdelijk verlies) 

- Minder efficiënte binnenlandse producenten vervangen meer efficiënte buitenlandse 

producenten. 

10.4.2.2 Douaneheffingen vandaag 

Bovengrenzen van tarieven die landen vastgelegd hebben: gemiddeldes over verschillende goederen 

heen (hoe donkerder, hoe hoger het gemiddelde tarief). 

- Maximaal vastgelegde tarieven die geint kunnen worden. 

- Relevant, omdat een land zonder meer het tarief altijd 

kan verhogen tot aan de bovengrens. 

o Hoge bovengrenzen met lage effectieve tarieven 

zorgt voor veel onzekerheid en lijkt handel af te 

remmen. 

o Zuid-Amerika & Afrika: hoogste bovengrenzen 

van tarieven.  

10.5 HANDELSINTEGRATIE  

10.5.1 Handelsakkoorden  

Unilateraal = indien land op eigen houtje handelsbelemmeringen verlaagt (land dat op zichzelf beslist) 

 multilateraal = indien verschillende landen samen hun wederzijdse handelsbelemmeringen 

verlagen (afspraken tussen landen) 

- WTO = zeer veel landen (+-160 leden) waarbinnen afspraken gemaakt zijn over tarieven. 

- Regionale akkoorden vb. EU (27 landen) 

10.5.1.1 Handelsakkoorden en WTO (Wereldhandelsorganisatie) 

- ‘General Agreement on Tariffs and Trade’ (GATT) = reeks onderhandelingen tussen meeste 

landen van wereld  doel = promotie van vrijhandel 

o GATT: gemiddeld douanetarief tussen leden van +-40% na WWII naar +-5% vandaag 

 Voor WOII grote depressie: tarieven gaan opbouwen (opbod van 

handelsbelemmering tussen landen) 

 Landen meer verbinden en tarieven terug naar beneden proberen krijgen na 

WOII  

o GATT  WTO op 1/1/95 

- Voornaamste functie is ‘dispute settlement’ 

o Wanneer je denkt dat land A zich niet aan de regels houdt  

o Probleem: aantal rechters die samenzitten, moeten collegiaal beslissen – als er iemand 

stopt, moet die persoon vervangen worden.  

 VS (ten tijde van Trump) blokkeert 

 = Nieuwe kandidaat rechters geblokkeerd, waardoor er te weinig rechters 

waren om beslissingen te nemen. 

 Dispute settlement stilgevallen 
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World Trade Organisation (WTO) < 164 landen, 97% wereldhandel  

- Afspraken moeten door alle aangesloten landen worden nagevolgd: 

o WTO ziet daar op toe 

o Kunnen sancties opleggen 

- Als een land meent dat een ander land zich niet aan de afspraken houdt, kan het naar de 

geschillencommissie gaan  dan spreken we over handelsconflict. 

o Antidumping vb. Chinese zonnepanelen  

10.5.1.2 Europese Unie  

EU = regionaal handelsakkoord  

- Na WOII: Frankrijk en Duitsland met elkaar verweven 

o EEG (‘57): FR, DE, IT, BE, NL, LU geven nationale bevoegdheden op aan hoger 

beleidsniveau 

o Uitbreidingsgolven nadien, exit vandaag 

o Veel beslissingen op basis van (speciale) meerderheid 

- EU = douane-unie met gealigneerde productstandaarden  vrij verkeer van goederen, 

diensten, kapitaal, en personen 

- 1999: MONETAIRE UNIE < niet alle lidstaten EU zijn lid EMU 

EU = veel verregaander qua gezamenlijk afspraken maken ( WTO zeer specifiek enkel gericht op 

tarieven). 

- Wederzijdse erkenning productstandaarden: als iets legaal verkocht mag worden in België, 

dan mag dit ook legaal verkocht worden in NL 

- Handelsbelemmeringen:  

o vb. Zeer specifiek aanpassingen moeten doen voor op de Zweedse markt te verkopen  

- EU als oplossing voor probleem: landen die in oorlog terecht kwamen en steeds meer 

slachtoffers eisten  conflict vermijden  

o Blijkt achteraf dat economische verbondenheid creëren en daardoor meer welvaart 

genereren een geode manier is om conflicten te vermijden. 

10.6 DE CHINA-SCHOK 

Cijfers voor de wereld als geheel  Exportcijfers alleen voor China: toename in 
Chinese handel t.o.v. toename wereldhandel is 
immens.  
Vanaf dat China toetreedt tot WHO explodeert 
de internationale handel  veel import van 
goederen die in China in elkaar gezet zijn. 
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In 30 jaar tijd is China van een geïsoleerde economie uitgegroeid tot een geïntegreerd deel van de 

economie op wereldvlak. 

Enorme toename in aandeel vd internationale handel: import-concurrentie vanuit China (hun relatief 

aandeel per jaar groeit t.o.v. wereldvlak, maar wereldmarkt zelf groeit ook – dus het absoluut aandeel 

van China groeit ook enorm).  

10.6.1 Globalisering 2.0 

China gedraagt zich steeds meer als 

een geopolitieke grootmacht: 

- Aandeel in wereldinkomen 

van ASIA3 sinds industriële 

revolutie daalt ten gevolge 

van een stijging in aandeel 

wereldinkomen van G7 

(opklimmen tot een 50%) 

- Laatste tijd opnieuw aan het omdraaien: heeft te maken met de enorme groei in China  

terugkeer naar situatie voor industriële revolutie. 

o China als fabriek van de wereld: daar dingen in elkaar gaan schroeven; maar design en 

innovatie zitten nog in het Westen  productieketting opgesplitst. 

o Daling transactiekosten maakt deze opsplitsing mogelijk. 

 Daling van coördinatie en communicatiekosten 

gaat ook gepaard met een daling van 

handelstarieven ih globale Zuiden (- wilden deel 

productietakken aantrekken tijdens de 

evolutie) ~ voornamelijk Zuidoost-Azië 

 Waarom enkel clustering van die landen? = 

beperkte arbeidsmobiliteit in de andere 

Aziatische landen.  

Effecten van globalisering 2.0 zijn veel specifieker en individueler < vroeger bepaalde sector onder druk 

 vandaag specifieke onderdelen productieproces of zelfs specifieke taken  dit maakt de effecten 

van globalisering veel minder voorspelbaar en controleerbaar dan voorheen. 

 Beleid?  

o Tewerkstelling globaal beschermen, geen specifieke maatregelen voor specifieke jobs. 

o Investeren in scholing en (flexibel) menselijk kapitaal. 

o Stad als innovatieve hub 

10.6.2 Effecten van China-schok volgens academisch onderzoek  

Empirisch relateren: 

- België:  

o Vertraagde groei van tewerkstelling door toegenomen importconcurrentie vanuit 

China. 

o Skills-upgrading in low-technologie verwerkende nijverheid (comparatief voordeel 

China zit hem in overvloedige arbeid – low-skills) 

 China-effect  27% (48%) van de toename in aandeel niet-productie (hoog 

opgeleide) werknemers in low-technologie  
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- Duitsland:  

o Importconcurrentie uit China en Oost-Europa (val IJzeren gordijn): job verlies 

o Maar meer dan gecompenseerd door exportopportuniteiten (export van 

hoogtechnologische zaken) 

o Netto >400k jobs 

- EU: 15% van productiviteitsgroei tussen 1996-2007 geïnduceerd door China-effect 

- VS: Jobs verloren door China gecompenseerd door andere export-opportuniteiten, maar 

institutionele context maakt job-switch moeilijk … 

o Negatieve effecten van China shock voor deel arbeidsmarkt  

o Partieel model dat keek naar importconcurrentie vanuit China op markt  later 

geaggregeerde effecten gaan onderzoeken: vb. Meer exportmogelijkheden van o.a. 

diensten (die is sterk gestegen). 

10.6.3 Toekomst 

- “Made in China 2025” 

o Stijgende loonkost in China 

o Strategie communistische partij om nummer 1 in de wereld te worden in 

hoogtechnologische manufacturing 

- Belt and Road 

o Probleem met China: de bevolkingsstroom 

binnen China gaat niet meer van platteland 

naar steden.  

o Hun bron voor extra arbeidskrachten raakt 

opgedroogd  comparatief voordeel 

verdwijnt.  

10.6.3.1 Clash tussen China en US 

Trump < kwaad op China (los van geopolitiek)  cf. grafiek: handelstekort dat US heeft met China – 

dit is stelselmatig opgelopen: meer gaan importeren vanuit China, maar export naar China vanuit US 

blijft vrij gestagneerd.  

 Denkfout van Trump: “importeren meer dan exporteren dus groot handelstekort”  maar 

import zorgt er net voor dat je aan een lager prijs kan importeren dan dat je het zelf zou 

produceren – winst in consumentensurplus is groter dan het verlies in producentensurplus.  

 Bekijkt enkel de import/export met één land  wanneer je gaat kijken naar andere delen vd 

handelsbalans (andere sectoren en landen), heeft US daar overschot. 

o Tekort met China moet binnen het grotere plaatje gezien worden.  

10.6.3.2 Toekomst 

- Ex-President Trump en internationale handel 

o Winnaar of verliezer: handelstekort 

 Bilateraal in goederen 

 Kleiner handelstekort met hogere binnenlandse prijzen?  

 Handelsregels & tarieven versus binnenlandse evolutie C+I & S+T? 

o Regel-gebaseerd system over boord voor resultaat-gebaseerd system 

o Ontkent globalisering 2.0 

o Komen de jobs terug of zal productie door robots uitgevoerd worden? 

- Bedreiging internationaal handelssysteem 
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10.6.4 China in de wereld vandaag 

Chinese beleid is meer opportunistisch dan ooit  doel = moderne, onbetwistbare supermacht. 

China zal (waarschijnlijk) geen westerse economie type democratie-markt worden.  

10.7 MOET ONZE ECONOMIE BLIJVEN GROEIEN?  
- België (rijke landen, westen) 

o Rijker worden mag geen obsessie worden… 

o … maar groei kan sociale mobiliteit en cohesie verhogen. 

 Arbeidsparticipatie laaggeschoolden die al lagere levensverwachting hebben 

 Andere consumptiepatronen mogelijk 

o Hoge overheidsschuld zal niet vanzelf verdwijnen … 

 Hoe betalen we vergrijzing?  

 Langer leven – langer pensioenen moeten uitbetalen: steeds meer 

gepensioneerden en relatief minder werkenden die bijdrage leveren 

 groei kan hieraan bijdragen 

 Hoe betalen we stijgende kosten gezondheidszorg? 

- Globaal perspectief 

o 14% van wereldbevolking geen elektriciteit 

o 3 miljard mensen leven van besteedbaar inkomen van < $2,5 per dag 

 Nog steeds veel armoede in de wereld 

11 EXTERNE EFFECTEN EN DUURZAME ONTWIKKELING  

Enorme toename economische activiteit = stijging CO2 concentraties + planetaire grenzen: sommigen 

hiervan al overschreden  meer en meer hierover nadenken.  

11.1 VERVUILING EN GEZONDHEID  
Lancet Commission on pollution & health (2017): “For decades, pollution and its harmful effects on 

people’s health, the environment, and the planet have been neglected both by Governments and the 

international development agenda. Yet, pollution is the largest environmental cause of disease and 

death in the world today, responsible for an estimated 9 million premature deaths.” – reveals 

pollution’s severe and underreported contribution to Global Burden of Disease. 

11.1.1 Veel negatieve effecten van vervuiling:  

- Lange termijn effecten 

- Maar ook vandaag de dag al effecten (KT) 

o 9 premature overlijdens door vervuiling (= mensen die vroeger sterven dan dat ze 

zouden sterven zonder de vervuiling) 

o Veel uitgaven vd gezondheidszorg gaan naar zogenaamde “lifestyle diseases” < door 

te weinig beweging, slechte voeding etc.  

 WHO = word health organisation heeft dit becijferd  

 Deze diseases zijn verantwoordelijk voor redelijk veel vroegtijdig sterven. 

 Niet duurzaam: 35%-40% vd gezondheidsuitgaven gaat naar behandelen 

lifestyle diseases (chronische welvaartsziekten)  
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 Verkeerde allocatie: weinig uitgegeven voor preventie – mensen 

aanmoedigen om een gezonde levensstijl te hanteren.   

 Socialiseren kost van ongezonde levensstijl 

o Preventiebeleid zou veel efficiënter kunnen zijn  

 Duurzaamheid is dus veel meer dan klimaat en hoeveel graden de aarde aan het opwarmen is 

– meer aspecten aan verbonden.  

11.1.2 Milieuproblemen  

-  Grote milieuproblemen zijn helemaal niet nieuw 

o 1895 Arrhenius over impact CO2-concentratie  

o In 19de eeuw al publicaties over milieuproblemen  

- 1985 oprichting Rainforest Action Network (actie Green Peace), maar ontbossing gaat door 

o Regenwoud Brazilië aan het inkrimpen 

o Nu nog steeds: door zelfsturende markten waarop we vertrouwen om goede allocatie 

van middelen te krijgen  dat systeem is goed wanneer er de juiste informatie in het 

systeem wordt gestoken (ander probleem van markten) 

 Niet intentioneel:  beslissingen gebaseerd op verkeerde informatie of 

onvolledige informatie. 

- Reden = globale vraag naar vleesproducten stijgt 

o Zelfsturende marktkrachten in geliberaliseerde markten leiden dus tot schade 

o Schade is echter niet-intentioneel! 

 Consument/producent houden er geen rekening mee bij economische 

beslissingen 

 Extern effect, leidt tot foute beslissingen 

 Geen rekening houden met het feit dat je eigen beslissingen bijdragen 

tot andere effecten. 

o Directe koppeling tussen economie en ecosysteem 

Koerswijziging nodig, hoe een andere koers kiezen? 

11.2 NIEMAND IN DE COCKPIT VAN DE GLOBALE ECONOMIE?  
Zelfregulerende markten: dus niemand in de cockpit van de globale economie. 

Kopers bepalen de vraag Verkopers bepalen het aanbod 

- Markt = mechanisme om info te verwerken en kopers/verkopers bij elkaar te brengen. 
o Bij foute informatie gaat de uitkomst niet juist zijn of zeker niet optimaal  

marktfaling. 
o Op basis van alle mogelijke info zoekt de boordcomputer (“decentraal 

mechanisme van zelfregulerende markten”) naar evenwichtsprijs en -hoeveelheid. 

- Overheden  bijsturen van anonieme marktkrachten 

- Radicale bijsturing niet evident, want liberaliseren wereldmarkten is werk van decennia. 
 

Wanneer het marktmechanisme beschikbare informatie niet op een welvaart-maximaliserende 

manier verwerkt – dan leidt dit tot marktfaling. 

- Marktfalen nauw verweven met overheidsfalen 

o vb. negeren ecologische schade 

- Neoklassieke correctie voor negatief extern effect (externaliteit) 
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o Extern effect = niet-intentionele impact op andere partijen dan de marktpartijen door 

de werking van de markt (waar geen rekening mee gehouden wordt) 

o Internaliseren van extern effect = wel rekening mee houden als je een beslissing 

neemt  geen externaliteiten meer. 

11.2.1 Externe effecten van aluminium fabriek  

Archetype voorbeeld van extern effect = fabrieken die stoffen uitstoten met negatieve gevolgen voor 

het klimaat – maar het bedrijf houdt hier geen rekening mee. 

Aluminiummarkt < evenwicht waarbij een bepaalde hoeveelheid aluminium geproduceerd en 

verhandeld wordt tegen een bepaalde prijs. 

11.2.1.1 Het probleem 

Hoeveelheid bij marktevenwicht maximaliseert producenten- en consumentensurplus, maar door 

pollutie van aluminiumfabrieken (negatief extern effect) is markt niet efficiënt. 

- Reden =  kost aluminiumproductie groter voor maatschappij dan voor producent 

o Externaliteit = bedrijf houdt geen rekening met de uitstoot  niet alle informatie 

wordt in marktmechanisme gestopt omdat bedrijven er geen rekening mee houden 

o Aanbodcurve gaat niet alle kosten weerspiegelen: bedrijf houdt enkel rekening met de 

kosten die ze zelf maken. 

 Geen rekening met de extra kosten die ze maken van een slechtere omgeving 

en milieu  zit dus niet in aanbodcurve vervat = probleem foute informatie.  

 Niet de aanbodcurve voor maatschappij als geheel 

- Sociale kost van aluminium =  private kosten van aluminiumproducenten   

    + externe kosten voor zij die lijden onder vervuiling 

Sociaal oogpunt: kost van vervuiling < één eenheid 

aluminium heft een vaste kost van externaliteiten Vanuit 

maatschappelijk oogpunt is aanbodcurve met sociale 

kost van belang om allocatie te bepalen  vanuit privaat 

oogpunt is de aanbodcurve met private kost relevant 

 Private optimum is verschillend van het sociale 

optimum  

11.2.1.2 Negatieve externaliteiten  

Intersectie vraagcurve en sociale kostcurve bepaalt 

maatschappelijk optimale productieniveau! 

- Maatschappelijk optimale productieniveau is lager dan het marktevenwicht 

o Negatieve externaliteiten  markten produceren grotere hoeveelheid dan 

maatschappelijk wenselijk 

o Positieve externaliteiten  markten produceren kleinere hoeveelheid dan 

maatschappelijk wenselijk 

- Welvaartsanalyse koppelen aan negatieve externaliteiten < dit leidt tot een netto verlies aan 

welvaart  marktfaling 
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 Ongewenste vervuiling door ongewenste 
productie (meer produceren dan optimaal is)  
De kost die we hebben van ongewenste 
vervuiling = A + B  Sociale meer-kost t.o.v. 
private kost 

- A = CS + PS  sociale kost die wordt 
afgewogen t.o.v. PS en CS  sociale 
meer-kost = privaat welvaartswinst  

o In termen van welvaart 
weggestreept t.o.v. elkaar 

- B = wordt niet gecompenseerd – geen 
deel van noch CS en PS  gaat in de min 
wanneer we markt zijn werk laten doen 

o Oppervlakte geassocieerd met 
zuiver welvaartsverlies. 

o Door teveel produceren 

 

11.2.1.3 Overheidsingrijpen  

11.2.1.3.1 Pigouviaanse belasting  

Grafiek lijkt op degene die we hadden bij het invoeren van een belasting:  

Markt beïnvloeden < van privaat optimum naar sociaal optimum gaan  invoeren belasting, die de 

economische activiteit reduceert.  

- Corrigeren van extern effect door het invoeren 

van een belasting  

- Hoe groot moet belasting zijn?  

o Belasting per eenheid die curve precies 

verschuift tot wanneer ze samen valt 

met sociale kosten curve. 

o Belasting even hoog als sociale meer-

kost van één eenheid aluminium  

nieuwe uitkomst. 

 = Evenwicht bij sociale optimum 

- Wat doet dit met onze welvaart?  

o Verbetert de uitkomst 

o Kost aan maatschappij meer om extra eenheden te produceren dan de waardering van 

de individuele producent  die eenheden worden na invoeren belasting niet meer 

aangeboden. 

 Negatieve welvaartsimpact van B zal verdwijnen, omdat deze eenheden niet 

meer geproduceerd worden. 

 Winst door invoeren belasting = B (niet meer in mindering)  sociaal optimum 

met hogere welvaart dan ervoor.  
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Zonder belasting 

 

Met belasting 

 

- Blauw ingekleurde = zuiver surplus voor de maatschappij (CS + PS)  rode oppervlakte = 
mindering  door belastingen naar optimale punt gaan: verdwijnen II = netto 

welvaartswinst. 
- Wegwerken negatieve externaliteit door heffen belastingen waardoor er een stijging in 

welvaart is  mits assumptie van perfecte informatie!! 
 

Pigouviaanse internalisatie optimaliseert ‘alleen maar’ pollutie.  
Goed instrument –zoektocht naar nieuwe technologieën (kan op LT pollutie radicaal verminderen) 
= prijsinstrument tegenover technische regulering. 

 

 Ook positieve externaliteiten: invoeren negatieve belastingen/subsidies geven 

Vb. Een vd redenen om onderwijs te subsidiëren omdat dit gezien wordt als positieve 

externaliteiten ~ maatschappij efficiënter laten zijn. 

Zonder subsidies zou de hoeveelheid te klein zijn: door subsidies meer mensen 

onderwijs kunnen genieten – positief voor maatschappij. 

11.2.1.3.2 Emissie rechten  

BOX 11.5 (Europese) systeem van verhandelbare emissierechten (EU ETS) dekt ongeveer 50% 

Europese CO2-uitstoot < bedrijven die veel willen uitstoten, kopen uitstootrechten op beurs; bedrijven 

met overschot uitstootrechten, verkopen deze op beurs  jaarlijkse daling emissieplafond met 1,5%. 

- Aan bedrijf emissierechten geven of ze kunnen dit kopen  onderling mogen ze die gaan 

verhandelen. 

- Door het verlagen vd gegeven emissierechten kan je de uitstoot doen dalen – emissies 

afbouwen  verdiensten van dit systeem =  

o Bedrijven verplicht te investeren in minder uitstoot  

o Allocatie van uitstootrechten v bedrijven die kunnen uitstootrechten verkopen aan 

anderen  daar opbrengst van en daardoor nog meer kunnen investeren in betere 

technologie. 

 Prikkel behouden voor technologische vernieuwing 

- Soms loopt het mis: overheid moet emissieplafond plan gaan opstellen 

o Afhankelijk van economische activiteit  daling emissieplafond wordt voorspeld: 

o 2008: economische crisis waarbij economische activiteit terugloopt – afgesproken 

emissierechten zijn te hoog voor de economische activiteit ze hebben geen impact 

meer en worden aan goedkope prijs verhandeld. 
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 Door onverwachte verandering in activiteit heeft emissiebeleid niet meer 

zoveel effect. 

 Veel lobbyen aan te pas: politieke besluitvorming 

Vanuit puur economisch standpunt: blijvende prikkel door emissierechten voor technologische 

innovatie.  

Verschil emissierechten en Pigouviaanse belastingen: prijs en vraag naar vervuiling 
 

Systeem met Pigouviaanse belasting 

- Belasting zet de prijs van vervuiling  

- Vraag naar vervuiling omdat bedrijven 
willen produceren  bepaalde 
hoeveelheid vervuiling komt tot stand. 

Systeem met emissierechten 

- Niet de prijs van vervuiling wordt 
vastgelegd, maar die hoeveelheid van 
vervuiling die er maximaal mag zijn. 

- Samen met de vraag naar vervuiling 
(die voortvloeit uit vraag naar productie 
van een bepaald product) bepaalt de 
prijs. 

o Voorkeur voor dit system 
o Blijft prikkel bewaren om te 

investeren in technologie 

- Ook gemakkelijk voor de overhead om 
uit te voeren (eenvoudiger instrument 
voor beleid) 

- Maar (-) staat ook meer open voor 
lobbyen  

Beide systemen equivalent in de zin dat ze beiden ingrijpen in de markt 

11.2.1.4 (te) zachte correcties aan marktkrachten  

Nog steeds assumptie van hyper-rationale consument en producent  

- Hoeveel emissierechten? Belastingen op vervuiling, energiegebruik, grondstoffengebruik,… 

- Financierende heffingen = goed voor schatkist, genereren belastingopbrengsten, maar 

hebben weinig invloed op het gedrag.  

o Verschuiving van vraag- en aanbod curves 

o Vb. Suiker Tax: belasting op suikerhoudende frisdranken, met idee dat de 

prijsverhoging zal leiden tot minder consumptie – wat goed is voor de gezondheid vd 

bevolking. 

 Onderzoek US: suiker taks ingevoerd in ene stad, in andere stad niet. 

 Wat is het effect op hoeveel suiker een gemiddelde volwassene inneemt? 
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 Lijn stukje onder 0 op L grafiek: consumptie van suikerhoudende 

dranken lichtjes gedaald. Maar grote grijze zone = statistische 

zekerheid rond effect  zeer grote onzekerheid: kan evengoed iets 

positief als negatief zijn na 250 dagen. 

o Niet met zekerheid kunnen zeggen dat het een daling is. 

o Hier vooral de maken met financierende heffing. 

 

 R grafiek: specifieke subpopulatie < wat is er gebeurd met hun 

consumptie?  

o Dalende trend veel explicieter – 250 dagen verder: grijze zone 

onder 0 – dus statistisch significant effect = zeker dat er een 

daling is in consumptie van suikerhoudende dranken. 

 Blijkt dat belastingen niet voldoende zijn om volwassenen aan te zitten tot 

minder consumeren van suiker – zij rijden met hun auto naar de volgende stad 

om daar goedkoper drinken te halen = belastingen ontduiken  jongeren 

kunnen dit niet doen. 

o Consument is niet zo hyper-rationeel dat die bij de minste prijsverhoging zijn gedrag 

gaat aanpassen  Rekening houden met dit in beleid. 

-  regulerende heffingen  

Subsidies voor technologische ‘oplossingen’ zoals hernieuwbare energie of elektrische voertuigen 

terwijl expansie fossiele capaciteit doorgaat (vb. Energie wende in Duitsland: hernieuwbare energie + 

steenkoolcentrales) 

- Globale subsidies voor fossiel energiegebruik nog steeds heel hoog: $ 500 tot $ 2.000 miljard 

per jaar. 

- Beleid in BE extra complex < vb. 4 ministers van energie maar wel geen energiebeleid 

11.2.2 Correcties aan marktfalen?  

Internationaal klimaatbeleid (1992 UNFCCC; CO2-uitstoot + 60%) 

- Daling EU?  

o Efficiënte hernieuwbare energie  uitstoot naar 

beneden weten te halen  stijging in de rest vd wereld. 

o Maar i.p.v. te importeren vanuit EU, veel beginnen 

importeren vanuit China 

 Meest vervuilende goederen van elders importeren. 

 CO2 uitstoot enkel van productie in EU en niet vd consumptie. 

- EU CO2-doelstelling = min 80% tot 95% tegen 2050  
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Conventionele luchtvervuiling in EU: 

- Grootste reducties in uitstoot in soorten waar er relatief 

weinig bronnen zijn 

o Vb. fijn stof en CO2 enorm veel bronnen – totale 

vernieuwing van totale infrastructuur is dan de 

enige oplossing. 

o Grootse reductie in sectoren waar ze het 

gemakkelijkst te implementeren zijn.  

- Zaken die vaak terugkomen in debat < kan ons huidige 

democratisch model wel correctie van marktfalen afdwingen?  

o Concurrentiepositie 

 Zelf hogere kosten maken door schonere technologie te gebruiken  rest vd 

wereld moet niet reduceren, dus kan vervuilend produceren  

concurrentiepositie gaat erop achteruit 

 Hoeft geen nadeel te zijn als consumenten hierdoor kunnen kijken: 

 Nl. bereid zijn iets meer te betalen voor producten die minder 

vervuilend geproduceerd zijn. 

 Visie Porter: streng maar efficiënt milieubeleid stimuleert 

productiviteit en innovatie 

o Als je de eerste bent om naar schone technologie te gaan  

dan kan dit op langere termijn jouw concurrentiepositie 

verbeteren (dan voorsprong op degenen die nog moeten 

overschakelen op schonere technologie) 

o Lobby  

11.2.3 Vandaag? 

We kunnen niet langer enkel vertrouwen op de stijging vh BBP om de maatschappij te verbeteren  

4 objectieven voor economische beleidsvoering: 

1. Milieu duurzaamheid: een stabiel en gezond level bereiken voor onze ecosystemen. 

2. Stijging welzijn: verbetering levenskwaliteit  

3. Daling ongelijkheid: reduceren van de inkomensongelijkheid, armoede; meer mogelijkheden 

voor diegenen die structurele nadelen ervaren. 

4. Veerkracht systeem: mogelijkheid vd economie om financiële, milieu- of andere shocks te 

counteren zonder desastreuze en systeem wijde effecten. 


