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Wat is de waarde van geld?  

o Wat is de waarde van één euro? (hoeveel koopkracht vertegenwoordigd die)(als ik met 1 euro 10 

broden kan kopen, dan istie veel waard, als ik er maar een kwart brood mee kan kopen, dan is hij 

weinig waard) 

o Bepaald door hoeveelheid goederen die er mee aangekocht kunnen worden 

▪ Waarde (prijs) = 1/P 

▪ P = prijsindex (deze laag, dan heeft euro veel waarde) 

▪ Dus waarde wordt bepaald door de geboden koopkracht  

o Vraag en aanbod van geld 

▪ Geldvraag: vraag naar liquide middelen om transacties te 

financieren 

• Hoe meer 1 euro waard is, hoe minder geld 

nodig voor gegeven volume transacties mee te 

kunnen financieren 

• Negatief verband (zie grafiekje)  

➔ hoe meer €1 waard is (maw hoe groter de 

daling van het prijspijl) hoe meer goederen/diensten er mee aangekocht kunnen 

worden 

▪ Geldaanbod: gecontroleerd door centrale bank, deze kan dus iets zeggen over ons 

algemeen prijspeil. 

 

Een hypothetische vraag: wat als er gewoon geld bijgedrukt wordt om begrotingstekort in te 

perken?  

➔ extra geld lijdt tot een verdere geldcreatie (giraal) wanneer dit snel gebeurt loopt de toename 

van de productie van goederen/diensten achterop en zal dit zorgen voor een prijsstijging  

 

Geld en prijzen op lange termijn 

o Klassieke kwantitetitswet 

▪ Hoe wordt prijspeil in een economie bepaald en waarom verandert het doorheen de 

tijd? 

• Geldhoeveelheid in de economie bepaalt de waarde van geld 

• Hoogte van u prijzen worden bepaalt door u totaal aan geldhoeveelheid 

relatief tegenover de goederen die verhandelt worden en dat zal u prijspeil 

bepalen. 

• Belangrijkste oorzaak van inflatie is toename van de geldhoeveelheid 

• Relatieve schaarste van geld bepaald de prijspeil. 

o Klassieke tweedeling 

▪ Reële en nominale variabelen worden door verschillende krachten beïnvloed 

▪ Wijzigingen in geldhoeveelheid hebben enkel effect op nominale variabelen, niet op 

reële 

→ geld is neutraal (op LT) (als je geld verdubbelt, zullen je prijzen op LT ook verdubbelen) 

Omloopsnelheid en de vergelijking van Fisher 

• omloopsnelheid V 

= hoe vaak wordt een euromunt gebruikt voor een transactie (in een bepaalde periode) 

 definitie:    V = (P  Y)/M 
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• P  = algemeen prijspeil 

• Y  = hoeveelheid output 

• M = geldhoeveelheid 

Vergelijking van Fisher 

• herschrijven geeft: 

M  V = P  Y 

• kwantiteitsvergelijking relateert de geldhoeveelheid  M aan de nominale waarde van de 

output (P X Y) 

• toename van de geldhoeveelheid wordt dus weerspiegeld door  

• daling omloopsnelheid 

• toename output in fysieke eenheden 

• toename prijspeil 

Omloopsnelheid en de kwantiteitsvergelijking 

• omloopsnelheid V is vrij stabiel 

• als centrale bank geldhoeveelheid wijzigt 

   proportionele wijzgingen in nominale waarde van de  output (P X Y) 

• omdat geld neutraal is, beïnvloedt geld de reële output Y niet 

 toename geldhoeveelheid zorgt voor toename prijspeil op LT 

6.1.Economische fluctuatues op korte termijn  

Wanneer doet een economie het goed of slecht? 

o Is er veel of weinig economische activiteit? Vergelijking over tijd binnen economie? 

Vergelijken met wat?  

  → Vergelijk met potentieel niveau ➔ wnr iedereen zijn best doet, wat zou je dan als 

BBP krijgen :  je potentieel niveau  

▪ Niveau waarbij productiefactoren (arbeid, kapitaal, input) normaal (‘volledig’) 

gebruikt worden 

▪ ‘Evenwichtsniveau’ waarbij er overbezetting noch onderbezetting van 

productiefactoren is 

• Geen overuren →  geen opwaartse druk op lonen door extra vergoedingen 

(=oververhitting gebeurt niet) 

• Geen werkloosheid omdat bedrijf productie niet kan verkopen → geen 

neerwaartse druk op lonen door werklozen (=krimpen) 

▪ Dus ons conjectuurbeleid = onze overheid die de eco probeert te sturen om zo dicht 

mogelijk bij dat potentieel output niveau op korte termijn te zitten. 

▪ Potentieel reëel product bepaald door (H5 zie Q/B, L/H, ….) : 

• Aantal werknemers, hun opleiding 

• Kapitaalvoorraad 
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• Hoeveelheid & kwaliteit inputs 

• Stand kennis en technologie 

▪ Centrale bank kan dit niet exact allemaal 

berekenen, maar ze kijken naar data en doen een 

inschatting. 

Ons conjunctuurbeleid zorgt dat we zo dicht mogelijk bij zwarte 

lijn zitten 

o Als reëel product < potentieel reëel product (blauwe lijn 

boven zwarte) 

▪ Laagconjunctuur 

▪ Werkloosheid omdat productie niet verkocht 

geraakt 

o Als reëel product > potentieel reëel product (blauwe lijn onder zwarte) 

▪ Hoogconjunctuur 

▪ Werknemers moeten overuren presteren  

▪ Allerlei onevenwichten en spanningen bouwen zich op in de economie waardoor 

deze ten onder zou kunnen gaan. 

▪ Proberen economie af te remmen met een conjuntuurbeleid 

 

o Andere manier van meten = outputkloof of 

“outputgap” 

▪ procentuele afwijking van reëel BBP t.o.v. 

potentieel niveau  

▪ 

reëelproduct - potentieel reëel product

potentieel reëel product
*100

 
▪ Hoogconjuntuur zorgt voor + outputgap >< 

laagconjunctuur dat zorgt voor - outputgap 

 

6.2.Vraag en aanbod in marcro-perspectief   

(totale vraag en totale aanbod in de economie) 

‘Model’ ter verklaring van omvang economische activiteit 

o Focus op verband tussen: 

1. hoeveelheid economische activiteit: reëel BBP (reële output, hoeveelheid fysieke 

productie) 

2. prijs: algemeen prijspeil of prijsindex 

o Analyse van KT-fluctuaties economie rond LT-trend d.m.v. model met 

▪ Geaggregeerde vraag (AV): 

• Hoeveelheid goederen en diensten die gezinnen, bedrijven, overheid, en 

buitenland kopen bij ieder prijspeil maw som van alle 

bestedingscomponenten 

▪ Geaggregeerd aanbod (AA) 

• Hoeveelheid goederen en diensten die bedrijven produceren (in eigen 

economie) en verkopen bij ieder prijspeil 

Hoeveelheid economische activiteit op LT? LT-trend? 
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o Potentieel reëel product!  

o Bepaald door?  

▪ # werknemers, hun opleiding, kapitaalvoorraad, natuurlijke hulpbronnen, stand 

kennis en technologie (+normale bezetting) 

o Niet bepaald door? 

▪ Algemeen prijspeil! ➔ want geld is 

neutraal  

Potentieel product of LT-aanbodcurve (AALT) 
o Zoals je ziet heeft prijswijziging geen invloed op de 

aangeboden hoeveelheid goederen en diensten 

o Aanbod is inelastisch (?) 

Wijzigingen in AALT? 

o Wijzigingen in beschikbare hoeveelheid arbeid, 

kapitaal, natuurlijke hulpbronnen, en beschikbare 

technologie, …  zorgen voor verschuiving LT-aanbod! 

▪ Belang overheidsbeleid inzake scholing, stimuleren technologische 

ontwikkeling, … 

▪ Aanbodscurve kan dus naar L/R verschuiven  

 

Geaggregeerde vraag (AV)? 

o Vraag naar goederen & diensten in economie?  

o Waaraan wordt inkomen besteed? 

  → bestedingscomponenten van het BBP =  uitgaven van (gezinnen, bedrijven, 

overheid en buitenland) die als groep dingen aankopen 

o Onze totaalvraag = Som van  

▪ Consumptie 

▪ Investeringen 

▪ Overheidsbestedingen 

▪ Netto Export = verschil tussen export en import van een nationale economie  

o Aggregatieve vraag is dus = de totale hoeveelheid binnenlanse goederen/diensen die gezinnen, 

bedrijven, overheden en het buitenland bij ieder prijspeil kopen 

o Relatie met algemeen prijspeil? 

▪ Wnr alle prijzen stijgen zullen op macro-economisch vlak de inkomens van eigenaars van 

productiefactoren arbeid en kapitaal stijgen  

 

o Overheidsbestedingen (G) 

▪ Vastgelegd door beleid, niet gerelateerd aan prijs, staat los van u algemeen prijspeil 

o Consumptie (C) 

▪ Daling algemeen prijspeil → toename (waarde) vermogen (je wordt rijker) 

 toename gevraagde hoeveelheid (vermogenseffect, je wordt allemaal rijker 

waardoor er meer zal worden geconsumeerd) 

o Netto Export (NX) 
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▪ Daling algemeen prijspeil →  we worden competitiever t.o.v. buitenland → 

stimuleert (netto-)export  

 toename gevraagde hoeveelheid (toename vraag naar producten van bij ons) 

o Investeringen (I) 

▪ Daling algemeen prijspeil → euro meer waard, je hebt er minder van nodig om je 

transacties mee te financieren, minder cash geld aanhouden, meer euro’s die 

overblijven in de bank, meer obligaties/termijnrekeningen → meer geld om uit te 

lenen (worden minder schaars) →  prijs lening (=rente) daalt   

 meer investeringen wordt interessanter  toename gevraagde hoeveelheid 

▪ Daling prijspeil -> er komen meer middelen vrij om uit te lenen, daling rente, wordt 

interessanter om te investeren dus meer investeringen. 

Dus daling algemeen prijspeil zorgt voor toename gevraagde hoeveelheden door die drie 

mechanismes 

o Verschuivingen van AV? (blz 249) 

▪ Elke andere factor dan algemeen prijspeil die  

consumptie, investeringen, netto-export en 

 overheidsbestedingen beïnvloedt! 

 

 

 

 

Langetermijn-beleid 

o # werknemers, hun opleiding, kapitaalvoorraad, natuurlijke hulpbronnen, stand kennis en 

technologie (+normale bezetting) 

o Politieke (budgettaire) overheid kan bovenstaande proberen te beïnvloeden door 

beleidsmaatregelen 

o Rol monetaire overheid?  

 

Monetair beleid 

o Europese Centrale Bank of ECB (in Frankfurt) + nationale centrale banken van lidstaten van 

Eurozone (maar die hebben minder macht en zijn zijafdelingen van de ECB) 

o Doelstellingen ECB 

▪ Primaire doelstelling: prijsstabiliteit (vertikale as!)(inflatie onder controle houden) 

▪ Secundaire doelstelling: economische groei/welvaart (horizontale as) 

 

Kosten’ van inflatie? 

o Excessieve en onvoorspelbare inflatie meest vervelend (BLZ 242) 

▪ Belangrijkste kost: relatieve prijzen en verkeerde allocatie 

▪ Relatieve prijzen bepalen allocatie in economie 

▪ Inflatie vertroebeld zicht op relatieve prijzen  niet optimale allocatie 

• Mensen zullen dan suboptimale beslissingen nemen omdat ze de relatieve 

prijswijziging niet kunnen inschatten  

o Andere kosten: 
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▪ Shoeleather costs: tijd en moeite om minder geld in bezit te houden dan zonder 

inflatie  

• Inflatie zorgt voor een waarde daling van geld ( algmeen prijspijl omhoog = €1 

wordt minder waard)  → mensen moeten meer moeite doen om vermogen tegen 

inflatie te beschermen, als deze kost hoog is dan is het rendabeler voor mensen 

zelf om hun geld onder het bed te houden 

▪ Menukosten: kosten om prijswijzigingen door te voeren 

• Prijsaanduiding en contracten moeten aangepast worden aan inflatie  

▪ Ongemak: 1m = 110cm na inflatie 

▪ (onverwachte) inflatie leidt tot herverdeling vermogen van schuldeiser naar 

schuldenaar 

• Vast nominaal bedrag wordt minder waard = slecht nieuws voor de schuldeiser 

maar goed nieuws voor de schuldenaar, dus banken die geld uitlenen kijken hier 

goed naar en stoppen dat al in de lening, ze houden rekening met het feit van 

inflatie en proberen predicites te maken van hoeveel die zal zijn na 10 jaar en dat 

dan door te rekenen in je lening. 

o ECB mikt op 2% inflatie, niet 0% 

▪ Kost deflatie (daling algemeen prijspeil, gevaarlijk, morgen zijn de dingen goedkoper 

dan vandaag)  = mensen gaan aankopen uitstellen tot ze het goedkoopste zijn → 

hierdoor valt je vraag weg en zal de economie krimpen 

▪ Geldillusie = wnr je geen rekening houd met het verschil tss nominale en reële 

waarde → kan leiden tot suboptimale aankopen (box 6.6 blz 241) 

▪ ECB mikt op een groei van 2% → wnr ze dit op 0 zouden plaatsen is de kans groter 

om onder 0 te zakken groter en dan is er kans op deflatie  

 

Monetair beleid op LT? 

LT groei door kennistoename … 

o Wat zie je → output/aanbod stijgt maar er gebeurd niets 

met de vraag & dit zorgt voor een negatief verband = 

deflatoire druk → potentieel wordt niet gerealiseerd er is 

een negatieve druk op het prijspeil  

o Als de vraag niet mee evolueert met het aanbod = deflatoire 

druk 

o Waar komt deze deflatie vandaan? Je ziet dat meer 

goederen/diensten geproduceerd worden maar de 

geldhoeveelheid blijft hetzelfde → dat betekent dat 

geld schaarser wordt (€1 is dus meer waard) ➔ 

vandaar het negatief verband er is meer beschikbaar 

maar we kunnen niet meer kopen  

o ECB zal geldhoeveeleheid laten toenemen waardoor 

er wel evolutie is in de vraag (grafiek 2)  

 

Hoe kan de ECB de vraag beïnvloeden? ➔ binnenlandse 

kredietverlening aan financiële instellingen 
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o Banken kunnen terecht op interbankenmarkt of bij ECB  (bvb middelen om lening te 

verstrekken, verplichtingen te voldoen) 

o Als banken lenen bij ECB dan stijgen de bankreserves en  

neemt de ECB actiefpost ‘binnenlandse kredietverlening aan de financiële instellingen’ toe 

o ECB heeft meerdere kredietvormen en beslist hoeveel krediet aan te bieden 

▪ Basisherfinancieringsmechanisme 

▪ Langerlopende herfinancieringstransacties 

▪ Marginale beleningsfaciliteit 

• ‘dringend’ kastekort op einde van dag, looptijd 1 dag, zeer duur 

 

Conventioneel monetair beleid ECB 

o Normaal vooral via rente op basisherfinancieringstransacties 

▪ Hoe?  Wekelijkse competitieve veilingen (dit is een mechanisme waardoor de ECB de 

rentevoet kan beinvloeden) 

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, maar 

dus kunnen wel altijd hogere rente zetten, zorgt voor competitie tussen 

banken waardoor de rente toch automatisch daalt) 

5. ECB rangschikt biedingen in volgorde dalende rente en wijst bedrag toe  

6. Na verstrijken termijn betalen banken geleende reserves + rente terug 

Hoe kan de ECB de vraag beïnvloeden? 

o ECB biedt meer/minder reserves aan om zo de korte termijn rente te doen dalen/stijgen 

▪ Korte termijn rente bepaalt alle andere rentes 

o Door de geldhoeveelheid te sturen, beïnvloedt ECB rente! 

o Hoe meer reserves = hoe meer je in de kas hebt en hoe meer leningen je kan uitzetten 

(=gespreid over veel mensen) hoe lager de interest/rente want je krijgt van 

heel veel mensen terug → grafiek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentedaling waardoor investeringen toenemen(expansief monetair beleid) 

o Rentevoet = determinant van investeringen in de economie  

▪ Daling rentevoet = meer investeringen  

Verschillen van Basisherfinancieringsmechanisme obv termijn 
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▪ Daling rentevoet = soort van daling in algemeen prijspeil → en je weet dan wordt je €1 

meer waard en kan je dus meer gaan kopen voor die €1 ➔ dus dit zal leiden tot meer 

investeringen  

 

Dus even algemeen: de centrale bank laat de 

geldhoeveelheid meegroeien met de omvang van de economie zodat geld niet meer/of minder 

schaars wordt → de groei van de eco wordt ongv op 2% geschat en het geld zal dus op die manier 

meegroeien  

➔ want als de economie erop vooruitgaat maar het geld evolueert niet mee dan krijg je weer die 

deflatoire druk → dus door het geld mee te laten groeien wordt geld minder schaars en kan de vraag 

meegroeien met het geïnnoveerde aanbod  

Geaggregeerd aanbod: KORTE TERMIJN 

o KT aanbod curve in functie van algemeen prijspijl 

(AAKT): 

▪ Toename algemeen prijspeil leidt tot toename 

aangeboden hoeveelheid goederen en 

diensten in de economie 

▪ Vice versa voor daling algemeen prijspeil  

▪ Waarom reageren de producenten op het 

algemeen prijspeil? → ze kijken meestal alleen naar het relatieve prijspeil dus wat is 

de uitleg op macro-vlak? Want als alles stijgt met 2% van prijzen dan moet u 

producent zich niet gaan aanpassen 

Waarom STIJGENDE aanbodcurve op KORTE TERMIJN? 

• Waarom is “waarom” belangerijk? 

o Algemeen prijspeil, niet relatieve prijs voor specifiek goed welke 

signaalfunctie heeft; dus andere reden nodig op macrovlak 

2 mechanismen die dit uitleggen, die toch stijgende aanbodcurve op KT maken: 

1. rigide-lonen  

2. misvattingen 

 

1 Rigide lonen 
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o Nominale lonen passen zich langzaam aan, zijn ‘sticky’ op KT: 

▪ “Langetermijncontracten” op basis van verwachte prijswijzigingen, er staat een 

nominaal loon in, geen reëel, die zijn kleverig op KT, die zijn gebasseerd op wat ze 

verwachten van de inflatie en op basis daarvan leggen ze traject vast voor de lonen, 

dit pad is typisch over een paar jaar, maar vaak gebeurt er beke inflatie ervoor, dit 

betekend dat u reëel loon afgenomen is in die periode. 

▪ In belgie werken we met ander systeem: automatische loonindexering, als prijs 2% 

stijgt van gezondheidsindex worden uw lonen aangepast. Eerst moet er periode van 

stijging zijn en pas een jaar na alle stijgingen als eindelijk de 2% is overschreden, dan 

pas gaat loon meestijgen, betekend dat u reëel loon afgenomen is in die periode.  

▪ Hoger dan verwacht prijspeil maakt tewerkstelling en productie meer winstgevend 

door lager dan verwacht reëel loon voor bedrijf; i.e. nominaal loon gedeeld door 

prijspeil, werknemers zijn relatief goedkoper en dus die bedrijven gaan meer mensen 

inzetten en productie opschroeven 

▪ Gevolg = bedrijven bieden meer goederen en diensten aan  

▪ Als het prijspeil stijgt dan daalt het reële loon → werknemers worden dus 

groepkoper → dus meer werknemers gaan aanwerven = meer produceren en dus 

meer output  

• Reële loon  = loon/prijspeil → prijspeil stijgt  = delen door iets groot 

uitkomst w kleiner → reële loon = klein  

• Reële loon is klein betekent het bedrijf moet de werknemer minder betalen  

• >< als prijspeil daalt  

• Op lange termijn gaat dit niet werken want gaan op LT andere looneisen hebben 

2 Misvattingen 

o Stijging van algemeen prijspeil wordt door bedrijven verkeerdelijk geïnterpreteerd als een 

stijging van de relatieve prijs van hun specifiek goed of dienst 

▪ Ze vergelijken hun goed op en een verkeerdelijke manier met het algemene prijspeil 

▪ Ze denken: aah mijn relatieve prijs stijgt met 5%, gaan zo meer produceren maar is 

eigenlijk absolute prijs die is gestegen. 

o Gevolg = meer goederen en diensten aangeboden 

o OP LT speelt dit weer geen rol meer 

o Gaat eigenlijk over hoe dom de bedrijven zijn die deze twee niet uit elkaar te kunnen houden 

 

‘Model’ ter verklaring van omvang economische activiteit 

o 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 

 

Utopisch idee zou zijn dan het KT-aanbod zich bevind op het lange termijn evenwicht  
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Meer realistisch zijn de volgende 2 

curves:  

 Figuur A:  

o Het korte termijn aanbod snijd 

de vraagcurve onder (=links) het 

lange termijn aanbod → maw 

het kortetermijn evenwicht ligt onder het langetermijn evenwicht = laagconjunctuur, we zitten 

onder ons LT potentieel 

Figuur B:  

o Het korte termijn aanbod snijd de vraagcurve boven (=rechts) het lange termijn aanbod → maw het 

kortetermijn evewicht ligt boven het lange termijn evenwicht = hoogconjunctuur, we zitten rechts 

van ons potentieel 

In wa meer fancy woorden ☺ : in figuur A is de gerealiseerde output(Qe) kleiner dan het potentiële 

BBP (Q*) >< in figuur B 

Wat kan overheid doen om ons zo dicht mogelijk bij LT potentiele output te krijgen met onze 

economie met beleid. 

Als we in LC (laag conjectuur) zitten gaan we beleid zetten op LTP te realiseren, bij HC oppassen en 

oververhitting proberen te vermijden want plots ontploft de markt en alles is minder waard dan dus 

we gaan daarom ook HC tegen.  

Rechts: Naarmate je dichter naar P gaat, stijgt je lijn ook, waardoor prijzen omhoog gaan (niet veel), 

effect dat domineerd is de toename van activiteit. 

Links: Naarmate je verder van P gaat, wordt curve veel stijler, je krijgt niet meer activiteit, maar 

vooral hogere prijzen, dus daar sterke opwaartse druk op, dit doordat arbeiders veel overuren 

moeten kloppen 

Merk op in beide figuren: aanbod (KT) wordt stijler naarmate je dichter komt bij het potentieel (=het 

evenwicht)  

6.3.Macro-economisch conjunctuurbeleid, gaat over hoe dicht we bij LTP zitten en er 

zo dicht mogelijk gaan opzitten 

6.3.1. Overheidbeleid  

 
o (Hoe) kan overheid de economie sturen op KT? 

▪ = proberen economie in buurt lange termijn potentieel te houden 
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▪ LT-beleid = potentieel verhogen 

o Welke overheid? 

▪ Monetaire overheid (CB)= wat er gebeurt met het geld → onafhankelijk van de regering 

▪ Budgettaire overheid(regering) = geld uitgaven en ophalen 

Monetair beleid 

o Door de geldhoeveelheid te sturen, beïnvloedt de ECB ook de rente 

▪ LT-stabiliteit, deflatie vermijden 

o Via de rente beïnvloedt ECB de economie ook op korte termijn 

▪ Meer/minder investeringen door bedrijven en 

particulieren → herinner daling rente = meer investeren = 

AV- curve naar rechts  

▪ Op KT kan de ECB ook de reële economie (Y) beïnvloeden 

De grafiek is een voorbeeld van een expansief monetair beleid → vraag 

verschuift naar rechts >< contractionary beleid → vraag verschuift naar 

links  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzichtigheid geboden 

o Monetair beleid kan de economie stimuleren  

▪ Rente verlagen  

▪ Daardoor consumptie of investeringen aanzwengelen  

▪ Alleen op KT kan je het doen stijgen 

o want… 

▪ Op lange termijn is geld neutraal  

▪ Te veel geld en te lage rente leiden tot inflatie  = hoge prijzen op lange termijn (M*V 

= P*Q) 

▪ Negatieve neveneffecten die op lange termijn economische groei bedreigen 

o ECB zoekt precair evenwicht tussen prijsstabiliteit en economische stimulans 

▪ ECB zal pas renteverandering overwegen in functie van de impact op 

prijsstabiliteit  

 
Doelstellingen van de ECB 

1. Inflatie ≤ 2%, zo dicht mogelijk tegen 2% 

▪ Hoge inflatie verstoort signaalfunctie prijzen (+ andere) 

▪ Deflatie erg gevaarlijk 
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• (nul-inflatie target te dicht tegen deflatie) 

2. Economische groei stimuleren 

▪ Op voorwaarde dat eerste doelstelling voldaan is 

▪ Eerste doelstelling = de verticale as van LTP goed houden 

ECB moet dus vooral naar de verticale as kijken, naar de prijsstabiliteit! Als die het zeer goed doet, 

dan pas mag die naar horizontale kijken 

Budgettair beleid 

o Budgettaire overheid = overheid die beslist over inkomsten en uitgaven staat 

▪ Bij ons = verkozen regering 

o Overheid kan reële economische activiteit beïnvloeden 

▪ Direct: toename overheidsbestedingen, onderdeel AV 

• Meer overheidsbetedingen = vraag schuift naar rechts  

→ want inkomen in de economie neemt toe en dat 

zorgt voor meer consumptie  

▪ Indirect: verlagen van belastingen  

• Bestedingen gezinnen en/of bedrijven wijzigen → 

daling belastingen = groter inkomen = meer 

consumptie = doet vraag opschuiven naar rechts 

• Verhoog je belastingen, minder geld om uit te geven, zal geaggregeerde vraag 

afnemen  

Zelfde met subsidies en – belastingen voor bedrijven, met sommige uitgaven kan overheid beide KT en LT 

bereiken. Door bv meer scholen bouwen doe je bv KT vraag stijgen en ook goed voor LT groei 

Multiplicator-effect 

Toename overheidsbestedingen, dan verschuift geaggregeerde vraag naar rechts 

o Multiplicator-effect = elke euro die overheid spendeert zorgt voor meer dan die euro groei  

▪ Toename overheidsbestedingen, zorgt voor toename 

eco activiteit & verhoogt inkomen econome → 

verhoogt inkomen = meer consumptie (bv overheid 

werft meer leerkrachten aan, die krijgen een 

inkomen die ze in de economie gaan besteden, deel 

zal wel gespaard worden dus stijging na aantal 

rondes is niet oneindig) 

▪ Kringloop geeft aanleiding tot tweede-ronde effect 

waarbij consumptie verder stijgt!  

• Gevolgd door derde-vierde-… ronde effect 

• Deel extra inkomen gespaard => eindig 

➔ op den duur is de toename gecreëerd door overheidsbestedingen 

weggewerkt omdat een deel gehouden wordt en een deel geconsumeerd 
▪ Multiplicator-effecten zijn groter in recessies, BBP daalt in vele landen, moet overheid 

dan extra geld uitgeven om uit begrotingstekort te geraken, of juist meer gaan sparen? IN 

tijden van recessie is multiplicator effect blijkbaar net iets groter dan in andere tijden 

doordat je vertrouwen van mensen kunt beïnvloeden 

 

Side note: in de VS veel meer aandacht 

voor de 2de doelstelling, vinden groei S 

belangrijker dan inflatiedoelstelling 
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o Gevaar voor “crowding out” effect 

▪ Groter inkomen in economie door overheidsbeleid 

• Vraag naar liquide middelen(=geld) vergroot want meer 

transacties moeten gefinancierd worden 

• Waardoor de vraag naar bankreserves zal toenemen → merk 

op niet aanbod  ➔ bank heeft maar beperkt aanbod 

reserves dus als de vraag stijgt zal er alleen maar een 

verandering zijn in de prijs  

• Rente stijgt 

• Minder private investeringen 

• Gevolg = daling in investeringen zal de positieve effecten van de initiele 

overheidsbestedingen deels teniet doen & dit noemt 

men crowding out/verdinging  

➔ hier verdringen de overheidbestedingen de private 

investeringen 

▪ Bv ook hoe meer overheidsbestedingen hoe hoger de 

belastingen → want te extra uitgaven moeten natuurlijk 

gecompenseerd worden zodat et geen overheidsschuld is → 

maar hoe ghoger de belastingen hoe groter het crowding out 

effect  

Als je denkt dat iedereen als homo economicus denkt, zal je groot crowding effect hebben en zal 

overheidsacties niets doen omdat je denkt dat je dan daardoor meer belastingen zal moeten betalen 

Tussen de macro-economen verschillen de meningen over de omvang van deze verschillende effecten 

en hoe de economie er uitziet (klassiek vs Keyniaans)  

 

Actief stabilisatiebeleid: Keynesianen versus Klassieken 
o De overheid beslist actief om meer uit te geven  

o Passief = niet echt beslissing van de overheid het is een wet bv mensen worden automatisch door 

de overheid bijgestaan omdat iedereen hier belastingen betaald → dus wanneer je incapabel bent 

om te werken krijg je een werkeloosheidsuitkering, recessie wordt stukje minder diep want ze 

krijgen vervaningsinkomen 

 

Willen we veel overheidsingrijpen?  

o Tegenstanders: “Klassieken” 

o Voorstanders: “Keynesianen” 

o Waarom?  

▪ Visie op werking economie gaat curves er anders doen uitzien (cf. 

economische scholen) 

 
o Klassiek (zo min mogelijk overheid) 

▪ Macro-economie is de som van micro-economische gedragingen  

▪ Consumenten zijn rationeel en gaan intertemporeel optimaliseren = beseffen dat hogere 

overheiduitgaven of belastingsverlaging op lange termijn zullen leiden tot 

belastingsverhoging  

• Rationele agenten anticiperen hierop en zullen hun consumptie of investerings 

gedrag aanpassen naargelang de fluctuaties in de eco 

• Gevolg = door de anticipatie is de markt vrij stabiel  
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▪ Markt is dus flexibel → wanneer laag/hoogconjunctuur zich voordoet kan de activiteit 

snel hervat worden door snelle aanpassing van lonen en prijzen 

▪ Dus geen overheidsingrijpen nodig 

 

 

 

 

 
o Keynesiaans (overheid belangerijke rol in ecomonmie) 

▪ Veel prijs- en loonregiditeit & misvattingen → maw lonen en prijzen passen zich niet van 

dag tot dag aan zoals hierboven  

• Dit komt door verschillende reguleringen → wat snelle aanpassing niet mogelijk 

maakt  

• Door deze iets wat inflexibile aanpassingen kunnen periodes van laagconjunctuur 

lang aanhouden  

• Plotste daling in 1 sector kan over gehele eonomie effect hebben (blz258)  

▪ Voorstander van duidelijke overheidstussenkomst om markt te stabiliseren  

▪ Tijden van laagconjunctuur vraag voor meer overheidsuitgaven zo creëer je een 

overheidsschuld maar deze wordt dan weer afbetaald wanneer de economie zich bevindt 

in een periode van groei  

• Terugverdieningseffect: overheidsuitgaven zetten multiplicatoreffecten in gang 

waardoor op termijn de fiscale ontvangsten stijgen 

▪ In tijden van hoogconjunctuur moet de overheid besparen om een buffer aan te leggen 

tegen latere interventies + door afremmen vermijd je oververhitting  

• Probleem met visie: vaak inderdaad overheidsbestedingen bij laagconjunctuur maar 

de aanbeveling om te sparen bij hoogconjunctuur werd vaak genegeerd  

 

 

➔ gevolg  = overheidsschulden  

 

Verschil tussen beide visies en hoe dit zich uit in de vorm van vraag en aanbod  

 

 

Herinner de termen (in)elastische 

vraag en aanbod + effecten daarvan 

→ kan je terugvinden eerder in de 

SV 

Grafiek 1: 

Luik A  
o Vraag: sterke reactie op 

wijziging van het algemeen 

prijspeil = prijsgevoelige AV-

curve  

 

Luik B  

o Vraag: zwakke reactie op 

prijspeil = ongevoelige AV-curve  



Wout Coolen, samenvatting economie 2021-2022 

o Aanbod: vlakke AA curve = wijzigingen in het 

algemeen prijspeil hebben grotere effecten op de 

activiteit/output  

 

Grafiek 2: 
o Bij de Keynesianen is er een groot effect op de 

economische activiteit/output door 

overheidsingrijpen  

>< bij de Klassieke visie is er bijna geen invloed 

op de activiteit door ingrijpen  

▪ Waarom geen effect bij klassieke? 

Omdat die rationele agenten direct 

doorhebben meer overheidsinvesteringen nu = hogere belastingen(=stijging algemeen 

prijspeil) later dus we gaan direct ons (consumptie & investerings) gedrag aanpassen om 

die hogere belastingen te voorkomen  

•  

• Verschil in Visie op de werking van de economie (cf. economische scholen), gaat zich 

vertalen in verschillen in macro-economisch VA, Aanbodcurve op KT en 

geagregeerde vraag op KT, visie op economie gaan aanleiding geven op dat die 

curves er anders gaan uit zien in de verschillende visies. 

Aanbodzijde, visie op economie bepaalt wat je kan verwachten, wat is relatie algemeen prijspeil en 

economische activiteit. 

• In de keynesiaanse aanhangers: vertrouwen speelt in mensen, als ie er is, meer uigeven, deze 

er niet, gaat men meer sparen, zegt dat er iets anders speelt dan marktwerking alleen. Idee 

dat er veel rigiditeiten & misvattingen zijn, veel LT contracten waar loon rigide vastgelegt is. 

Betekent dat je aan aanbodzijde zeer sterke reactie zal krijgen op prijspeil. Hoe sterker 

rigiditeiten, hoe vlakker u curve, hoe meer afwijking van de verticale curve, curve zal veel 

vlakker zijn, dat betekend veel effect op horizontale as, reeele output, en weinig effect op de 

verticale as, je prijspeil.  

• De klassieken zeggen dat de agenten in je economie zijn rationeel en gaan dat inschatten en 

niet ten prooi vallen aan relatieve prijzen verwisselen met absolute prijspijlen, of snel idee 

van inflatie hebben en sticky lonen gaan niet zo belangerijk zijn, betekent dat je niet sterk 

gelooft in die twee kanalen die zorgt voor de sterke afwijking van de verticale aanbodcurve. 

In geval die visie zal je iets hebben wat stijgt op KT maar wat heel nauw zal aanleunen bij u 

verticale aanbodcurve, aan u aanbodzeide gaat alles via prijzen gaat, weinig effect op u 

reeele output omdat mensen snel doorhebben wat er gebeurt, dus lonen zullen rap worden 

 

 

➔ Problem keynesianen is 

het terug afbouwen in 

goede tijden van 

overheidsschuld 
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afgestemd en bedrijven zullen ook niet perongelijk te veel beginnnen maken. Je zit zeer 

nauw bij die lange termijn verticale aanbodcurve 

• Visie op economie kan 

Visie op de ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraagzijde, wat zit er achter u vraag. U consumptie, investeringen, netto export, daar zitten allemaal 

economische agenten achter,  

• Klassieke visie: markten functioneren zeer goed, u rationele eco agenten zijn zeer 

sterk in het interpreteren van prijssignalen, betekent dat klein prijssignaal een grote 

gedragaanpassing tot gevolg zal hebben en een snelle reactie, betekend dat je 

vraagcurve plat zal liggen, kleine prijsaanwijzegingen leiden aan tot sterke reactie in 

termen van output, vlakke AV curve omdat markt goed werkt en signalen snel 

doorgaan 

• Kenisiaanse visie: belangerijk van consumenten om gedrag aan te passen is 

vertrouwen, ze moeten veel beterschap zien om vertrouwen te krijgen, dus weinig 

reacties volgens die mechanismes die we gezien hebben aan vraagzijde, idee van 

vermogenseffect, algemeen prijspeil stijgt, je wordt armer, gaat minder consumeren, 

mensen hebben het niet snel door, stijging prijspeil maar consumptie reageert veel 

minder rap, zelfde via rentekanaal 
Heeft aanleiding tot twee fundumenteel verschillende visies op u economie tussen die twee 

scholen. We kunnen nu geagregeerd vraag en aanbod bij elkaar brengen en zien wat een zelfde 

soort beleid een gelijke verschuiving van geaggregeerde vraag, wat het effect dan is in beide 

gevallen, dit hebben we hier 
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Verschuiving naar rechts is in beide grafieken even groot, even grote stimulans in termen van 

de vraag links en rechts. Verschuiving naar rechts in beide grafieken zal het hetzelfde zijn. Van belang 

voor ons: wat is uitkomst en impact overheidsbeleid, in klassieke denkkader heb je steile 

aanbodcurve, vlakke vraagcurve. De stimulans zorgt voor kleine toename reëel activiteit en grotere 

stijging algemeen prijspeil. Dit kaders heel goed over het idee wat we hebben over de klassieke 

school, die zegt dat iedereen altijd geüpdatet is en iedereen alles perfect interpreteert en homo 

economicus zijn. Al u agenten zullen alle stimulaties in economie door hebben en het direct 

verrekenen volgens hun. Als je de keynesiaanse visie hebt, vlakke aanbodcurve, steile vraagcurve, 

dan zie je een heel ander beeld. Je hebt een zelfde toename van je vraag, vertaalt zich op KT in veel 

grotere toename van activiteit en een iets ander effect op algemeen prijspeil.  
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Actief stabilisatiebeleid: Keynesianen versus Klassieken 

• Tegenstanders: Klassieken 

• Rationele private agenten, snel werkende markten 

• Monetair en budgettair beleid hebben tijd nodig voor effecten zich manifesteren 

• -> Zuinig overheidsbeleid! 

• Voorstanders (“Keynesianen”) 

• Prijs- en loonrigiditeit, stroef werkende markten 

• Belang vertrouwen 

• ->  rol overheid om economie op potentieel (LT) output niveau te houden 

• Budget in evenwicht over de conjunctuurcyclus 

 

Bedrijven  
• Voor velen = bron van innovaties, werkgelegenheid en economische welvaart 
• Bedrijven vandaag  
            <--> van project (onderneming) naar juridische realiteit! 

 
Van project naar juridische realiteit I 

• Tot 1750: tijdelijke samenwerkingsverbanden, waren bedrijven, de bedrijven hadden tijdelijke 

samenwerkingsverbanden waarbij ze tijdelijke rechten hadden 

• op initiatief van (vertegenwoordigers van) nationale of lokale machthebbers 

• om projecten uit te voeren (infrastructuur, militair, ...) 
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• geen economische vrijheid, als jezelf idee zou hebben kon je geen bedrijf oprichten, enkel 

machthebbers hadden jurisdictie om tijdelijke samenwerkingsverbanden uit te delen 

• hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle partners die aan het project samenwerken (bv iedereen die 

aan het aquaduct werkt) dus je wil zeker zijn dat ieder zijn steentje bijdraagt 

• juridische rechten van het Romeinse Rijk verdwenen in middeleeuwen (kwam pas terug bij code 

napoleon) 

 

Van project naar juridische realiteit  II 

• 1750: eerste onderneming op aandelen of joint stock company (JSC),  met aansprakelijkheid 

beperkt tot inbreng, je bent niet verantwoordelijk voor wat de rest doet 

Van project naar juridische realiteit II 

• Eerste JSCs = dikwijls nationale monopolies, onder toezicht van publieke regulatoren, eerste  

Ondernemingen op basis van aandelen, vaak nog door machthebbers gemaakt, geen eco vrijheid,  

monopolisch voor de overheid (oost Indische company), initiatief van overheid om dingen te gaan 

uitvoeren 

• Monopoliewinst, deels voor overheid 

• 1800 (Ind Rev): ondernemingen krijgen eerste juridische rechten, belangrijk, zolang dit er niet is kan 

willekeurige confiscatie door de overheid schering en inslag zijn. Dus 

belangrijk voor nemen initiatief is een kader die zegt dat dat niet kan 

• willekeurige confiscatie (niet meer 

• 1844 (UK): Joint Stock Companies Act -> onderneming oprichten zonder goedkeuring autoriteit 

(economische vrijheid) 

• belangrijk voor spoorwegbedrijven 

• 1856 (UK): JSC met beperkte aansprakelijkheid (werd wettelijk vastgelegd) (FR: 1863 / DE: 

1870) 

• +- 1870: moderne faillissementswetgeving (voorheen -> gevangenisstraf als je failliet ging, dus ze 

hebben de gevangenisstraf geschrapt omdat je anders minder rap initiatief 

ging durven nemen) 

Faillissement =  als bedrijf verlies maakt, allocatie van middelen zitten niet goed, 

faillissementswetgeving is belangrijk vanuit het oogpunt van een herallocatie van middelen. Als je 

product hebt die niet meer nodig is op markt, en daardoor je product failliet, zou het niet goed zijn 

als die bedrijven blijven bestaan. Goede faissementswetgeving is daardoor belangrijk voor een goede 

economie. Want: 

• middelen vrijmaken voor optimale herallocatie van middelen! (moet erin slagen bedrijven 

of middelen die verloren zijn waarvan je denkt dat het niet meer goed komt, 

deze te gaan heralloceren naar andere markten en bedrijven bescherming 

bieden die wel nog nodig zijn maar gwn tegenslag hebben) 
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• prikkel tot verzamelen middelen voor investeringen in innovaties,  meer risicovolle 

projecten zit in deze evolutie (high pay, high risk), ondernemen zit verbonden met het 

maken van risico’s, veel incentives die genomen zijn zorgen ervoor voor de stap naar 

onderneming makkelijker en minder risicovol te maken. Je gaat niet proberen als je 

erdoor in de gevangenis zal belanden. Heel de geschiedenis probeert die ontwikkelen 

van ondernemingen te vergemakkelijken zodat er meer innovaties naar boven komen.  

Vandaag 

• na 1870 bijkomende rechten (arbeidsovereenkomst, int.  Samenwerken, ...) 

• KMO’s (kleine tot middelgrote ondernemingen, meer dan 10 en minder dan 250 werknemers, 

onder de 10 is micro onderneming) tegenover grote ondernemingen 

 

KMO’s tegenover grote ondernemingen scheve verdeling! 

 

 
 
 
prikkel tot verzamelen middelen voor investeringen in innovaties,  meer risicovolle projecten (high 
pay, high risk), 
 
 
Bedrijfsdynamiek? 

 

Minder dan 1 procent zijn grote bedrijven. 

Verdeling totale tewerkstelling: 1/3 in KMO”s 

tewerk gesteld, 1/3 in grote ondernemingen. 

Bijna 40 procent toegevoegde waarde door grote 

ondernemingen, maar 25 procent door KMO’s 

Dus grote bedrijven zijn efficiënter qua 

toegevoegde waarde per werknemer, ze zijn 

‘productiever’.  

Grote bedrijven zijn zeldzaam maar hebben wel 

zeer grote tewerkstelling en grote toegevoegde 

waarde. Dus als er bij 1 van hun iets misloopt kan 

dat effect hebben op macro-economisch niveau 

omdat ze zo groot zijn en daardoor ook onze groei 

kunnen remmen. Modellen met 1 representatief 

type bedrijf, is niet goed want er zijn veel 

verschillende, zeer veel heterogeniteit, moet 

meegenomen worden want gaan zich anders 

gedragen (bv que marktmacht) 

Doorheen de tijd heeft men individuen die meer initiatief nemen meer beschermt door ze meer bescherming te geven voor als 

het fout gaat om meer risicovolle projecten te stimuleren. 

Wat zie je? Entry en exit zijn nieuwe en faillietgaande bedrijven 

aantallen. In België heb je veel minder entry en exit. Je hebt minder 

ondernemingszin in BE dan in buurlanden. Maar ook minder exit, 

zegt ons voordat er hier bedrijf wordt opgericht moet er meer 

zekerheid zijn over de levensvatbaarheid daarvan. 
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Overlevingskans? 

 

Waarom zijn er bedrijven? 

Als je geloofd dat markten perfect werken, is er geen nood aan bedrijven, want je hebt heel vaag 

contract tussen werkgever en nemen waarbinnen de lijnen een beke 

gestipuleerd zijn maar niet specifiek. Terwijl al die transacties via de markt 

perfect kunnen werken. Een perfecte wisselwerking hebt. Als we geloven dat 

markten zo goed werken zouden we veel minder bedrijven moeten zien. Om 

dat al die transacties perfect via de markt zouden kunnen gaan. 

Waarom zijn er ondernemingen? 

• Infrastructuurbedrijf kan op vrije markt tijdelijk ingenieurs,  arbeiders en machine-operatoren  

inhuren 

• Decentrale marktmechanisme verwerkt alle informatie, brengt alle vragers met alle aanbieders in  

contact, en selecteert! 

<-> meeste infrastructuurbedrijven hebben ‘veel’ eigen personeel in dienst met zeer vage  

Arbeidsovereenkomst 

Waarom zijn er ondernemingen? 

• Bedrijf = dirigistische organisatie op basis van algemene contracten 

• Waarom niet alle diensten op markt inkopen? 

• Waarom (zeer) stabiele relaties met leveranciers? 

• Ronald Coase (Nobelprijs 1991): Wanneer heb je een bedrijf en wnr een markttransactie gaat er 

vanaf hangen hoeveel transactiekosten er zijn, sommige dingen heel 

makkelijk via markt te regelen omdat er daarin dingen afgebakend zijn, en 

voor andere moeilijke dingen zul je veel specifiekere contracten nodig 

hebben die veel moeite kosten om over te onderhandelen 

• hoge kosten voor aangaan markttransacties bij ‘moeilijke’ contracten 

• onderneming ontstaat wanneer eenvoudige contracten die alle onzekerheden wegnemen 

niet mogelijk zijn (hoogte transactiekosten bepaald of je dingen via 

onderneming of markt gaat regelen) 

Make or buy? 

• Waarom nog markttransacties? 

Overlevingskans in BE is procentueel hoger dan in 

buurlanden. Dit wil zeggen dat in BE bedrijven langer 

overeind blijven, tot 5 jaar na start nog 63% in tact. 

Veel groter dan in de buurlanden.  
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• Arbeidsverdeling (wie voert welke taken uit?) 

• MAKE: binnen onderneming met concentratie van macht bij eigenaars en 

managers 

• BUY:  via markt, decentrale concentratie van macht 

• Make or buy? -> transactiekosten lopen op met omvang bedrijf of met activiteit want dan moet je 

weer meer mensen gaan stoppen in de transacties goed te laten verlopen 

• E.g. inkopen schoonmaak, catering, bv unief kiest ervoor poetspersoneel te buy’en omdat 

ze niet weten hoe ze dat juist zouden regelen en ze kiezen ervoor zich eerder te focussen op 

onderzoek dan daarin tijd en energie en geld in te willen steken. Want anders 

transactiekosten te hoog omdat je je teveel op andere dingen moet focussen dus dan beter 

via markt transacties doen zodat de gebouwen onderhouden worden 

• Sommige transacties te moeilijk om via de markt te doen, maar als je alles binnen 

onderneming doet wordt het ook weet te moeilijk en lopen de transactiekosten te hoog 

op 

• H. Simon: meeste transacties gebeuren binnen organisaties en tussen  

consumenten en organisaties; finale consument komt amper in contact met  

producent (cf. supermarkt), zelf binnen organisaties geen rechtstreeks contact, vaak 

via tussenpersonen 

• <-> vandaag: ‘webshop’ 

• 45% boekenverkoop in Vlaanderen online 

o Via internet of uitgever (bol.com) 

• Internet en transactiekosten? Door alles via internet te doen zijn de transactiekosten 

enorm gedaald, door webshops veel makkelijker rechtstreeks met producent in 

aanraking. Ook zoekkosten veel makkelijker aanbieders vergelijken met elkaar tegen 

zeer lage kost, weinig tijd in beslag. 

Make or Buy keuze hangt heel erg af van transactiekosten. 

Eigenaars, managers, en werknemers 

• 3 types ‘economische agenten’ binnen bedrijf, in vele gevallen valt manager/baas samen met 

eigenaar. Maar in die grote bedrijven die zo’n grote inpakt hebben is dit vaak 

niet het geval. Dan heb je eigenaars – manager – werknemer (3 agenten 

dus), ze hebben alle drie baat erbij dat het bedrijf het goed doet.  

• allen belang bij succes onderneming, Eigenaar heeft liever winstgevend bedrijf, manager ook en 

werknemer werkt liever voor winstgevend bedrijf 

• ... maar tegenstrijdige belangen bij verdeling surplus, bij winst verdeling, welk deel van de winst 

gaat naar wie, iedereen liefst zo’n groot mogelijk deel van de winst. Dus 

conflict.  

• Familiebedrijf of KMO 

• dikwijls eigenaar=manager 

• Groot bedrijf is typisch Naamloze Vennootschap met vele aandeelhouders, waar je aandelen van 

kunt kopen, aandeel = bewijs dat je stuk eigenaar van het bedrijf bent 
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• Raad van Bestuur (mensen met referentie-aandelen (groot deel van de aandelen)) duidt 

managementteam aan, goedgekeurd door eigenaars, deze zorgen voor 

dagdagelijkse daad, uitvoering, raad van bestuur zorgt voor lange termijn 

visie en lange termijn strategie. 

• Imperfecte informatie & ‘principal-agent’ probleem 

• Eigenaar-manager en manager-werknemer verhoudingen, eigenaar wil dat manager 

uitvoert wat hij wil dat ie uitvoert, manager wilt dat werknemers uitvoeren 

wat hij wilt dat uitgevoerd wordt, maar imperfecte info dus niet zo goed 

zicht op elkaar. Voorbeeld principal agent probleem: als werknemer 20 min 

e-mails checkt opt wc, ziet manager dat niet. Probleem imperfecte info, je 

moet dan zorgen dat de incentives goed komen te liggen en dat de prikkels 

die ieder van elkaar krijgt, goed zitten, en dat er gedaan wordt wat er 

verwacht wordt 

• Eigenaar-oprichter vs. Eigenaar-investeerder, dit is onderscheid familiebedrijf & grote 

bedrijven, in familiebedrijf wil oprichter/eigenaar vooral lange termijn overleven, in grote bedrijven 

willen investeerders vooral winst. KT of LT, kan ook beide, kan kort incashen en dan niet meer caren. 

Bv veel aandelen opkopen, tegen manager zeggen dat zijn bonus/beloning afhangt van 

aandelencourse, dan wnr aandelen gestegen zijn alles weer verkopen en niets meer geven om 

bedrijf. Dus mss zijn de beslissingen die manager dan neemt juist contraproductief voor LT. 

• Tegenstrijdige belangen en juiste incentives?  

• Verloning managers dikwijls afhankelijk van resultaten op korte termijn  

• bonus afhankelijk van aandelenkoers 

•  ... kan leiden tot overnames andere bedrijven of inkoopprogramma’s eigen 

aandelen 

• ‘tirannie van de financiële markten’ 

Tegenstrijdige belangen en juiste incentives?  

• 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? 3 opties 

1. Productie verhogen, lagere lonen betalen in de hoop dat concurrentie verdwijnt door nog lagere 

prijzen – verliezen dekken door reserves 

2. Investeren in high-end varianten, bijscholen personeel, tijdelijk lagere lonen –  verliezen dekken 

door reserves, na verloop van tijd eruit komen met betere producten 

3. Groot deel van personeel ontslaan, overblijvers moeten harder werken aan lager  loon – 

aanspreken reserves niet nodig 

Optie 2 springt eruit als LT beste 

• Anonieme aandeelhouder kiest wellicht voor optie 3 die koers van aandeel opwaarts kan bewegen 
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• Optie 3 vernietigt echter menselijk kapitaal ten voordele van anonieme aandeelhouder zonder enig 

engagement, geen garantie op succes/overleven op lange termijn 

 

 

 

Opbrengsten, kosten en winst 

 Hier praten we over economische winst en niet boekhoudkundige 

• Economische versus boekhoudkundige winst! 

• Voorbeeld 

• Situatie = bedrijf met 100.000 eigen middelen geïnvesteerd, geen winstuitkering/loon 

• Boekhouding: 

• opbrengsten € 200.000 – Kosten € 160.000 = Winst boekhoudkundig € 40.000 

• Econoom (economische winst zal prikkel zijn om activiteit wel of niet te doen), zal kijken 

naar of dit het beste idee is om hierin te investeren. 

• stel je investeert je middelen elders, dan kapitaal 4% rendement elders 

• ipv met eigen bedrijf bezig te zijn, door arbeid 30.000 loon krijgen elders 

We berekenen hier oppertuniteitskost voor degene die bedrijf opgericht heeft 

• economische winst = 40.000 – (4.000 + 30.000) = 6.000, dit betekend dat je bedrijf 

wel nog een goed idee is want beste alternatief (100.000 euro in iets anders 

stoppen en er 4000 euro uit halen en ondertussen 30.000 door arbeid 

verdienen) brengt minder op, dus dit is economische winst, houd rekening 

met oppurtiniteitskost! 

 

 

Opbrengsten 

• totale opbrengsten (TO) = som van waarde van verkochte eenheden van het bedrijg 

• P x Q  -> wanneer alle eenheden aan zelfde prijs verkocht worden, ene prijs maal 

verkochte eenheden 

• (zelfde) prijs? -> marktvormen (hfdstk 9) 

Bedrijf heeft boekhouding zodat alles gecontroleerd kan worden van wat ze 

doen. Suggestie dat deze man gedaan heeft is naast alle financiële 

rapporteringen ook een common good balance gaan noteren zodat ze noteren 

wat ze doen voor de samenleving. Meer en meer investeerders beginnen naar 

duurzaamheid van bedrijven te kijken. Als je common good balance standaard 

hebt dan verloopt dat volgens bepaalde regels, wordt ook gecontroleerd. 

Spelers op financiële markt gaan hier naar kijken omdat het vertrouwbaar is. 

Als individu kun je lezen hoe duurzaam de bedrijven bezig zijn als je aankopen 

doet, interessant initiatief. 

Boekhoudkunstige winst omvat nog aantal oppertuniteitskosten 

die in boekhouding niet tot uiting komen. Als econoom kijken we 

naar alle opportuniteitskosten. Stel dat je elders 100.000 euro 

kan verdienen, ondanks boekhoudkundige winst 40.000 is, staan 

we economisch negatief, dus het is beter om te gaan arbeiden en 

welvaart geld te laten genereren 
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• Hoeveel brengt één eenheid op bij een bepaald productievolume die je produceert en 

verkoopt? 

• gemiddelde opbrengst (GO): totale opbrengsten gedeeld door aantal eenheden (Q) 

• Hoe wijzigen TO door bijkomende eenheid te produceren/verkopen bij een bepaald 

productievolume? Hoe wijzigen totale opbrengst als we extra gaan produceren? 

• marginale opbrengst (MO) 

Kosten 

Belang van kosten 

• miljoenen vliegen met Ryanair vanwege goedkope tickets 

• goedkoop door kosten-besparende maatregelen 

• meestal naar “tweede” luchthaven van stad  

• hoeveelheid benzine aan boord beperkt tot wettelijke minimum 

• zetels zonder tafels om gewicht te besparen; zetels zonder ligstand om onderhoud te 

besparen 

• betalen om in te checken aan de balie op de luchthaven om personeelskosten te 

besparen 

• ...  

Belang van kosten 

• 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 en hoe ze kunnen verwachten dat de kosten veranderen als 

ze meer of minder produceren 

soorten kosten 

productiekosten (op KT) kan men onderverdelen in  

constante (vaste) kosten en variabele kosten  

• Constante (vaste) Kosten zijn kosten die niet variëren met de productiehoeveelheid 

• Variabele Kosten zijn kosten die wel variëren met de productiehoeveelheid 

relatie tussen productiehoeveelheid en kosten  

-> Van productiefunctie naar totale kosten curve 

Naarmate je meer mensen aanneemt, daalt het marginaal product. De totale 

output zijn toename per extra persoon daalt naarhoemeer men met meer is. 

Er is altijd een bepaalt moment waarop je op dit fenomeen aanloopt, dat 

hoe meer mensen er zijn, hoe minder er geproduceerd wordt extra per 

persoon. VASTE kost van waar bedrijf ligt. Op LT kun je extra pand openen, 

maar op KT ligt deze kost vast. Aantal werknemers kun je flexibel kiezen op 

KT, je betaald ze 10 per persoon dus variabele kost. Laatste heeft je deze 

beide samen geteld. Gegeven hoeveel producten we produceren, hoeveel 

kosten maken we dan? Is belangrijk om te weten. 
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Verschillende soorten kosten  

• totale constante (vaste) kosten (TCK) 

• totale variabele kosten (TVK) 

• totale kosten (TK)  

• TK = TCK + TVK 

Kosten grafisch 

 

 

 

 

 

 

• Beslissen over productievolume? 

• Hoeveel kost productie van een eenheid? 

• Hoeveel extra kosten voor een extra eenheid?  

 

 

Hoeveel kost productie van een eenheid? 

Kosten grafisch uitgezet. Op horizon tale ass heb je hoeveelheid van stuks geproduceerd. 

Op verticale staan kosten nodig om die hoeveelheden te produceren. We starten bij de 

rode balk, de vaste kosten. Vaste kosten geen link met de hoeveelheid. Variabele kosten 0 

wnr er niet geproduceerd wordt, neemt toe naar mate er meer geproduceerd wordt. Je 

krijgt iets dat alsmaar gaat stijgen. Omdat bijkomende werknemer minder en minder gaat 

inbrengen dus je hebt er meer nodig om meer te produceren waardoor je aan veel kosten 

gaat liggen. 
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Gemiddelde Kosten 

• totale kosten gedeeld door geproduceerde hoeveelheid 

• gemiddelde kost = kost per eenheid product 

Gemiddelde vaste en variabele kosten 

• Gemiddelde Kosten 

• Gemiddelde Vaste Kosten (GCK) 

• CK/Q 

• Gemiddelde Variabele Kosten (GVK) 

• VK/Q 

• Gemiddelde Totale Kosten (GTK) 

• TK/Q 

• GTK = GCK + GVK 

maatstaven van kosten 

 

 

Hoeveel kost één extra eenheid? 

Marginale Kost (MK) is antwoord op die vraag 

• meet toename totale kosten als gevolg van productietoename met één eenheid 

• marginale kost = antwoord op vraag: 

• Hoeveel kost het om 1 bijkomende eenheid te produceren? Hoe wijzigen 

totale kosten te gevolge van die ene extra eenheid. 

maatstaven van kosten: marginale kost 

 

 

Gemiddelde en marginale kostencurves 

Tabel toont ons gemiddelde kosten en laat ons toe 

die te berekenen als productie stijgt. Hoe meer we 

produceren, hoe lager vaste kost omdat we die dan 

kunnen spreiden over meer eenheden. Gem var 

kost. De variabele kost gemiddelde zal toenemen 

omdat per werknemer, je minder produceert, dus 

kost loopt op. Gem tot kost is de som van die twee. 

Initieel is die hoog, dan daalt ie, en dan stijgt ie 

terug, dit komt door de twee tegengestelde effecten 

van Vaste en variabele kost. Stijging var kost zal 

opeens gaan domineren van vaste, en je totale kost 

gaat beginnen stijgen. 

Marginale kost toont je hoeveel 1 extra eenheid kost 
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vorm van kostencurves 

• typische gemiddelde totale kostencurve heeft U-vorm 

• bij erg lage output is GTK hoog omdat vaste kost slechts over weinig geproduceerde 

eenheden kan gespreid worden 

• GTK dalen bij toenemende output, omdat vaste kosten gespreid worden over meer 

eenheden 

• GTK beginnen uiteindelijk weer te stijgen door toenemende gemiddelde variabele 

kosten 

• bodem van U-vormige GTK curve  

= productiehoeveelheid die gemiddelde totale kosten minimaliseert   

• efficiënte schaal van het bedrijf, want die hoeveelheid produceren is tegen minimale 

kosten produceren 

vorm van kostencurves 

• verband tussen marginale en gemiddelde totale kosten 

• indien marginale kost < gemiddelde totale kosten 

→ gemiddelde totale kost is aan het dalen 

• indien marginale kost > 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 bvb. aan toog in studentencafé, makkelijker achter toog grote drukte halen dan alleen 

Typische kosten curves 

Stelen van andere samenvatting      , en anders, bekijk en begrijp de figuren, nie extra kijken hiernaar xx 

Afstand vaste en gem kost is de variabele kost, deze gaat uiteindelijk ook totale kost naar omhoog 

brengen 
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• Drie belangrijke eigenschappen van typische kostencurves 

1. marginale kosten nemen uiteindelijk toe met productiehoeveelheid, vanwege 

dalende marginale productiviteit 

2. gemiddelde totale kosten curve heeft U-vorm 

3. marginale kosten snijden gemiddelde totale kosten in hun minimum 

Korte en lange termijn 

• voor de meeste bedrijven hangt het verschil tussen variabele en vaste kosten af van de 

tijdshorizon 

• op korte termijn zijn sommige kosten vast 

• op lange termijn worden ook vaste kosten variabel 

• heel wat kosten zijn op korte termijn vast, maar op lange termijn variabel  

 

 onderscheid tussen korte en lange termijn kosten curves, kan grafisch heel mooi 

geduid worden 

GTK op korte en lange termijn 

 

 

 

 

 

Op LT kan je switchen in kosten curves. Zo kies 

je optimale bedrijfsgrote voor minimale kost, 

 

 

 

 

Eerst pos schaal effect, als omvang bedrijf 

toeneemt door groter te worden, dan daalt je 

kost. Constante schaalopbrengsten zijn goed 

want kan je productie vergroten zonder dat dit 

de gem totale kost zal beïnvloeden. Op einde zal 

neg schaaleffect, je wordt te groot, alles begint 

te complex te worden, kosten verhogen. 



Wout Coolen, samenvatting economie 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelleren van opbrengsten, kosten en winst 

• 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 

 

Markten 

Marktmacht 

We denken dat concurrentie van belang is, kan invloed hebben op marktuitkomsten en kan veel 

versch maken voor de consument. (rechtsonzekerheid: als minister ene regeltje van de wet anders 

interpreteert/kan interpreteren dan de rest, zorgt dat voor rechtsonzekerheid en dit is niet 

aantrekkelijk voor bedrijven om zich te gaan vormen in die sector?)(overheid gaat soms bedrijven 

aanklagen voor monopoly vorming omdat ze uit hun onderzoeken zien dat die bedrijven 

oncompetitief gedrag uitoefenen en daardoor aan macht geraken door bv andere kapot te maken, 

dit is niet goed voor de markt en dus overheid wil dit tegen gaan) 

• competitie  

-> bedrijf kan zichzelf uit de markt prijzen door hoge prijzen te hanteren 

• marktmacht(= ze kunnen invloed uitvoeren op de uitkomst van de markt omdat er te weinig 

concurrentie is, bv. Hoge prijzen beginnen vragen daardoor): effecten van fusie Delhaize-

Ahold (door die fusie domineerden ze soms volledige dorpen dus dan moesten ze er een paar 

Gaan kijken of product extra je meer opbrengt of juist je 

meer gaat kosten, dit door marginale O en K te vergelijken 
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weg doen om monopoly in die dorpen te vermijden)(deze dingen in media gaan vaak over 

consumenten die door producenten benadeelt worden)? 

• Google, Facebook: netwerk industrieën (met data) 

• macht voor consument? 

• Wnr je veel weinig consumenten hebt en veel producenten 

• melkmarkt: veehouders vs distributiegroepen (= consument), de distributiegroepen 

zijn met veel minder en zij kopen de melk op van de vele boeren, dus daar drukken 

de consumenten macht uit tov de boeren 

• Werkgevers in arbeidsmarkt: “no-poaching agreements”, bedrijven willen mensen 

(consument) aannemen en je hebt individuen die arbeid aanbieden(producent). No-

poaching agreements: bedrijven die afspreken om geen werknemers bij elkaar weg 

te halen. Werkgevers in macdo moesten dat ondertekenen om niet voor hoger loon 

bij ander te gaan werken. Dus macdo (consument die arbeid koopt) voert macht op 

producent(arbeider zelf) 

• verschillende marktvormen en hun implicaties voor consument/producent/welvaart 

 

Marktvormen 

Perfecte concurrentie 

Wat is een markt met perfecte concurrentie (hebben we impliciet in ons achterhoofd)? 

• markt met perfecte concurrentie heeft volgende eigenschappen: 

• veel kopers en verkopers in de markt 

• individuele koper/verkoper is te klein t.o.v. totale markt om invloed te 

hebben erop! 

• aangeboden goederen identiek of erg vergelijkbaar 

• producenten kunnen vrij toetreden of uittreden 

• alle informatie beschikbaar voor iedereen, geen asymmetrische informatie  

Wat is een markt met perfecte concurrentie? 

• implicaties: 

• acties van individuele koper of verkoper hebben een verwaarloosbaar effect op prijs  

• elke koper/verkoper moet marktprijs daarom aanvaarden, als verkoper kan je niet je 

goed duurder maken want niemand gaat die dan kopen want de ander zijn 
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goedkoper, je moet je confirmeren aan de prijs die vaststaat en je mag wel zo veel of 

weinig mogelijk verkopen aan die prijs. 

• iedereen is prijsnemer 

• impliceert dat individuele producent alle productie kan verkopen tegen geldende 

marktprijs 

Grafisch 

 

  Markt    Bedrijf

 

WINSTMAXIMALISATIE EN AANBOD VAN COMPETITIEF BEDRIJF 

• assumptie doel = winstmaximalisatie 

• hoeveelheid produceren die verschil tussen totale opbrengsten en totale kosten 

maximaliseert 

• kan door de juiste productiehoeveelheid te kiezen, want prijs ligt vast: 

1. zolang marginale kosten (MK) onder prijs (=MO, marginale opbrengsten) liggen, zal 

winst stijgen door meer te produceren (voor definitie marginale winst enzo kijk naar 

hoofdstuk hiervoor want dit betekent winst per extra unit. Ofzo) 

2. zodra MK boven MO liggen, zal winst dalen door meer te produceren (dus stijgen 

door minder te produceren) 

3. dus winst is maximaal als 𝑀𝑂 = 𝑀𝐾 

Bijkomende eenheid of niet? 

 

beslissing bij verschillende prijsniveaus 

• beslissing bij verschillende prijsniveaus = aanbod 

• prijs op de markt = ligt vast bij PC 

• beslissing producent? 

Je mag zoveel verkopen als je wilt, het zal 

allemaal verkocht geraken, verkoop je 1 kg 

meer, dan verdien je eenheid meer specifiek 

met die marktprijs, evenredig verband, voor 

producent zijn winsten gelijk aan die die 

marktprijs per eenheid toelaat. Hoe gaat 

bedrijf zich dan gedragen?  

Marginale opbrengsten zullen gelijk zijn aan de marktprijs 

want die staat vast. Want elke eenheid die je verkoopt zal 

verkocht kunnen worden tegen de marktprijs. Vandaar vlakke 

lijn. MK gaan wijzigen in functie van de hoeveelheid. Als MK = 

MO dan zal je geen extra winst hebben bij nog eenheid te 

maken. Zolang dat bijkomende eenheid meer opbrengt dan 

dat ze kost kan je ze gaan produceren. 
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1. optimale hoeveelheid (MO=MK) -> maximale winst 

2. produceren of niet? -> is winst > 0? 

Strategie en winst voor winstgevend bedrijf 

Winst = TO (totale opbrengsten) – TK = P.Q – ((TK/Q).Q) = P.Q – GTK.Q = (P-GTK).Q  = (GO – GTK).Q 

 

Wat als de prijs sterk daalt? 

 

We maken een onderscheid KT en LT of het zinvol is om te produceren 

tijdelijke sluiting (op KT want je huurt een pand en kunt niet zomaar van contracten weg) versus exit 

(op LT kun je markt verlaten) 

• tijdelijke sluiting  verwijst naar korte termijn beslissing om niet te produceren gedurende 

bepaalde periode, omwille van heersende marktomstandigheden 

• 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 want deze 

kost is toch al gemaakt 

• uittrede (exit) verwijst naar lange termijn beslissing om markt te verlaten 

Het is zinvol om tijdelijk te sluiten, tijdens corona hebben veel bedrijven dat gedaan toen ze zagen 

dat ze niet winstgevend waren. Staalbedrijf sluit af en toe tijdelijk als de prijs van staal te laag gaat 

liggen, dan zouden ze produceren met verlies, dus ze sluiten dan efjes tot de prijs weer gestegen is 

en ze met winst kunnen produceren. Overheidssteun voor bedrijven die tijdelijk sloten in corona was 

de vaste kost (bv voor pandhuur) die die hadden dat de overheid terugbetaalde. 

 productie   vs    sluiting 

P = prijs  .=maal      GTK = Gemiddelde totale kost

  Q = aantal verkochte eenheden  

 TO = gemiddelde winst maal aantal hoeveelheden 

 Qmax = optimale aantal voor dat bedrijf  

 grijze balk = winst door Q naar max optimale punt waar 

MO = MK te brengen, alles wat eronder ligt onder GTK is kost, 

dus op dat optimumpunt is GTK onder MO, dus zal het bedrijf 

winst maken. Winst = TO – TK die je kan achterhalen door de 

gemiddelde opbrengsten en kosten te gaan vergelijken met je 

aantallen om zo oppervlakte te krijgen. Dus goed idee voor dit 

bedrijf om te gaan produceren, prijs werd door markt bepaald 

Hier verschil is prijs is heel laag, dus optimum Qmax ligt ergens 

anders, gem kosten en winsten vergelijken, en gem kost ligt nu 

boven gem opbrengsten dus je maximale winst zal iets negatief 

zijn, dus dan is het niet zo zinvol om te produceren. 
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Productie brengt verlies op. Dus ze sluiten tijdelijk, enige verlies dat ze hebben zijn hun vaste kosten, 

de rest niet meer want ze produceren niet meer. Dit is het gemiddelde vaste kost = gem vaste kost 

per eenheid zie je op de grafiek. Verschil GVK en GTK is je gemiddelde variabele kost. De GVK en GTK 

gaan alsmaar dichter liggen want je deelt steeds een vast getal (vaste kost) door meer units. Wat is 

nu gevolg sluiting? Je zal enkel vaste kost verlies draaien. Dus je ziet op tweede grafiek, die grijze balk 

zijn de kosten dat je niet meer zal maken door productie tijdelijk stil te leggen en dan wacht je tot je 

prijs van product weer is gestegen als je er geen invloed op hebt, om terug te gaan produceren op 

KT, op LT, als de prijs te laag blijft om winst te maken, kun je gaan kijken om je fabrieken over te 

doen schakelen op iets anders. Bv veel restaurants aan kust in zomer open en tijdelijk gesloten in 

winter omdat er dan geen klanten zijn en ze anders meer verlies zouden draaien. 

Waarom zijn restaurants soms toch open op momenten met weinig klanten? 

 

verlies bij tijdelijke sluiting! 

 

 

 

Aanbodcurve?  

--> Q als functie van variërende prijs 

 

Aanbodcurve van het winst maximaliserende bedrijf  

op korte termijn = MK boven GVK 

P = GO = MO

QMAX

Prijs is hier niet hoog en niet te laag. MO zit onder de gem 

totale kost dus bedrijf zal verlies maken, maar we zitten wel 

boven gem variabele kosten. Dus als je openblijft zit je in een 

situatie dat je je variabele kost kan recupereren + ook een 

deeltje van je vaste kost, dus tis rendabeler om open te blijven 

en je vaste kosten beetje af te kunnen betalen dan te sluiten en 

meer vaste kosten te moeten betalen. Tijdelijk sluiten dus niet 

zinvol hier. Als ze zouden sluiten zouden ze nog meer verlies 

dalen. Dit wel in KT, als je lang in zo’n situatie zit ga je markt 

gaan moeten verlaten. 

Prijs zal afhangen van je marginale kostencurve. 

Voor de onderste twee, als je op LT in die situatie zit 

ga je gaan uittreden. 
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Marktaanbod 

 

Marktresultaat en dynamiek 

• KT = aantal (gelijke) ondernemingen in de markt is vast, sunk cost gemaakt, geen entry of exit 

• Op KT verschillende mogelijkheden 

• Goede tijd 

• Slechte tijd 

Goede tijden 

 

slechte tijden 

 

Marktresultaat en dynamiek 

• LT = aantal ondernemingen NIET vast, entry of exit 

• Goede tijd: winst trekt toetreders aan 

• Slechte tijd: verlies duwt bestaande producenten uit de markt 

Hoe gaje van individueel bedrijf nu naar de volledige markt? 

Wel omdat prijs en MO voor iedereen hetzelfde is en iedereen 

dezelfde technologie heeft en iedereen alle info heeft zien alle 

producenten er hetzelfde uit dus wat je dan doet is sommeren 

over je horizontale as. Dus als Qmax bv 100 is, zul je dat val al 

die bedrijven optellen, is dus allemaal 100 + 100 + … en door 

dus horizontale sommatie ga  je van individueel naar 

marktaanbod. 

Goede tijd: situatie op markt bepaalt de prijs die relevant is voor 

de producent. In dit geval hebben we vraag en aanbod en aanbod 

komt tot stand door de optelsom van alle individuele producenten. 

Situatie goede tijden = marktprijs zodanig hoog dan individuele 

producenten winst maken. Dus dit trekt bedrijven aan want winst 

is aantrekkelijk. 

Slechte tijden, vraag loopt terug naar links, waardoor nieuw 

snijpunt vraag en aanbod, doordat dit gebeurt is krijg je een veel 

lagere prijs. Geeft aanleiding tot individueel verlies. Op LT 

kunnen bedrijven naar andere markten omswitchen. Op LT 

zullen aantal bedrijven markt verlaten, waardoor andere 

bedrijven groter deel van markt kunnen beslaan waardoor voor 

een individueel bedrijf zich naar rechts gaat slaan en minder 

verlies gemaakt wordt door de overblijvers. Der zullen er weg 

gaan tot de overblijvers geen verlies meer maken. 
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• wanneer stop dit process?  

Lange termijn:  

Marktaanbod met toetreding en marktverlaters 

• proces van toetreding en marktverlating eindigt wanneer prijs 

gelijk wordt aan gemiddelde totale kosten! Markt komt dan tot 

rust.  

• in het lange termijn evenwicht van perfecte concurrentie werken bedrijven dus tegen 

minimale GTK!! 

• Bedrijven gaan efficiënt gaan produceren door de concurrentie op die markt. Bedrijven 

produceren op een efficiënte schaal. Bijkomende reden waarom beleidsmakers denken dat 

concurrentie een goed idee is. Produceren tegen minimale gem kosten betekent dat we onze 

middelen efficiënt inzetten. Middelen optimaal ingezet (allocatieprobleem oploss) 

Waarom verlaten competitieve bedrijven de sector niet wanneer ze geen winst maken? 

• Winst is gelijk aan totale opbrengsten min de totale kosten, maar de totale kosten omvatten 

alle opportuniteitskosten 

• economische winst ≠ boekhoudkundige winst 

• In het nulwinst-evenwicht wordt het bedrijf dus afdoende gecompenseerd voor het geld en 

de tijd die de eigenaars besteden aan het bedrijf  

Als bedrijven verschillen in efficiëntie … 

• bedrijf dat het laatst tot de markt is toegetreden -> economische nul winst, net efficiënt 

genoeg om in de markt te blijven 

• meer efficiënte bedrijven maken wel economische winst 

• stijgende aanbodcurve! 

Efficiëntie PC? 

• schaarse middelen optimaal ingezet; maximale welvaart gecreëerd  

• aanbod -->  van alle individuele producenten = als het ware de marginale kostencurve van de 

markt als geheel , weerspiegelt ook efficiëntie producenten. 

• marktvraag = preferenties van consumenten 
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Monopolie 

(Bv wil jij kraantjeswater dan kan je maar bij één bedrijf terecht) 

• competitief bedrijf is prijsnemer, maar monopolist is prijszetter(je hebt invloed op de prijs) 

• bedrijf wordt beschouwd als een monopolie als . . . 

• enige verkoper van product 

• geen dichte substituten (bv als je enige gasproducent bent, ben je niet monopoly 

want mensen kunnen ook kiezen om hun huis met andere dingen te verwarmen) 

• komt eigenlijk niet zo veel voor 

• daarom spreken we eerder over monopoliemacht (bij dat voorbeeld van gas, je hebt 

wel enige monopoliemacht omdat mensen niet om de haverklap gaan omschakelen 

van een gasinstallatie naar iets anders) 

• waarom ontstaan monopolies? 

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, met 
twee spelers zijn er bv te veel kosten waardoor ze tegen hogere kosten zouden moeten produceren. 
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2 Eigendomsbarrières 

• exclusieve eigendom van een belangrijke hulpbron is mogelijke oorzaak van monopolie, 

maar komt niet zo veel voor   

• Voorbeeld zeldzaam aardmetaal  

• China staat bijvoorbeeld in voor meer dan 90% van de winning van 

neodymium (voor batterijen van elektrische wagens) 

• Maar ligt ook aan lage productiekosten want bij hun zit het boven gronds en op andere 

plekken ondergronds, dus opletten geblazen, als meer vraag ernaar zou zijn en het rendabeler 

wordt om in de grond te gaan boren om het te gaan halen, zou dat ook gebeuren dus hun 

monopoly ligt vooral daaraan dus kunnen het ook niet kei duur maken anders aantrekkelijker 

voor anderen om het te gaan ontginnen en zijn ze hun monopoly kwijt 

3 Wettelijke barrières 

• Overheden kunnen één bedrijf het exclusieve recht geven om een bepaald goed in een 

bepaalde markt te verkopen   

• overheid verbiedt de toetreding van concurrenten 

• patent = monopolie gecreëerd door overheid om algemeen belang te dienen 

• verkoop alcoholische dranken in staatswinkels in sommige landen, of verkoop van 

bepaald medicijn 10/15 jaar exclusief aan 1 bedrijf geven. 

• Idee achter patenten: bedrijven incentive geven om aan onderzoek te gaan doen en bv nieuwe 

medicijnen te ontwikkelen, want daar zitten veel kosten en risico’s aan verbonden en eenmaal 

gevonden kan iedereen het reproduceren. Dus vandaar krijgen mensen een patent voor MAX 10 jaar 

om dan toch voor al die kosten en risico’s te kunnen opdraaien. Maar overheid moet hierbij ook 

afwegen om bedrijven niet teveel macht te geven waardoor prijzen te hoog zouden blijven dus vandaar 

max 10 jaar en daarachter komen de goedkopere alternatieven. 

PRODUCTIE- EN PRIJSBESLISSING VAN MONOPOLIES 

Competitief bedrijf  monopolie 

• één van vele producenten 

• horizontale vraagcurve 

• prijsnemer 

• kan omzet niet veranderen door prijs te veranderen 

 

GTK1

Q

GTK

P
GTK

Q

GTK V

GTK4

GTK2

GTK indien 4 
producenten in 

de markt

GTK indien 2 
producenten in 

de markt

GTK indien 1 
producent 
in de markt

• enige producent 
• dalende vraagcurve, dus kan prijs wel zetten maar 

als hij prijs te hoog zet zal er veel minder vraag 
naar zijn, dus macht zit hem in het zelf een punt 
kunnen gaan kiezen om op te zitten op die curve 

• prijszetter 
• kan prijs veranderen om omzet te veranderen 

40 jaar geleden had België 1 energieleverancier. Je zat toen in een 

natuurlijke monopoly. Want BE markt is relatief klein, dus al de 

infrastructuur en vaste kosten kerncentrales enzo redelijk hoog. Dus 

voor iemand anders om toe te treden en een deel winst weg halen 

maar ook keiveel aan die vaste kosten moet betalen, zorgt er gwn 

voor dat prijzen stijgen. Dus optimale is dan gwn 1 producent. Maar 

wat gebeurde er? EU gooide de markten open waardoor DE bedrijven 

ook in BE kunnen leveren. Dus markt groter dan heb je wel plaats voor 

meerdere producenten die op die efficiënte schaal kunnen 

produceren. Dus dan voldoende bedrijven om op efficiënte schaal te 

produceren. Dus natuurlijke monopolys hangen af van je 

marktomvang.  Om terug te gaan naar Decroo die meer 

telecomspelers wil, het is niet aanlokkelijk voor telecomspelers om 

toe te treden want ze moeten keiveel dan betalen voor infrastructuur 
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Marginale opbrengsten van de monopolist 

• monopolist maximaliseert winst door hoeveelheid te produceren waarbij MO=MK 

• MO van monopolist altijd minder dan prijs van het goed 

• vraagcurve verloopt immers dalend! Als je prijs verlaagt moet je die ook doorvoeren op alle 

eenheden die je voordien maakte. Dus stel je wilt meer eenheden produceren, dan doe je dat, dan ga je 

met overschot zitten omdat je de vraag naar het goed niet hebt vergroot, dus dan zal je prijs moeten 

laten dalen om die te kunnen doen verkopen en moet je dus de prijs van elk goed verlagen, dus vandaar 

MO lager dan prijs goed, heeft te maken met dalende vraagcurve. Dus je MO zijn niet gelijk aan de prijs 

omdat je dat hoeveelheidseffect hebt naast het prijseffect. Prijseffect bestaat niet bij perfecte 

concurrentie want voor je prijs ben je afhankelijk van anderen. 

• wanneer monopolist zijn prijs verlaagt om bijkomende eenheid te verkopen, dan heeft dat 2 

effecten op TO (=P  Q) 

• hoeveelheidseffect —Hogere verkochte hoeveelheid Q 

• prijseffect —lagere prijs P voor alle verkochte producten (niet alleen voor het 

marginaal verkochte product) 

• <-> prijseffect = 0 voor perfecte concurrentie 

• MO daalt dubbel zo snel als vraagcurve (zie box 9.3)  

Monopolie 

 

 

Monopolie-winst 

GO = gemiddelde opbrengst 

Belangrijk verschil: bij competitieve bedrijf 

was prijs = MK was het optimum, dus ze 

kunnen geen overwinst maken. Hier zie je dat 

monopolist een prijs kan vragen die hoger ligt 

dan de MK, dat noemen we een mark – up. De 

marktmacht komt tot uiting in de mark-up. 

Dus monopolist slaagt erin om zijn markmacht 

te gebruiken om een prijs te vragen die hoger 

ligt dan de MK. Dit geeft aanleiding tot 

overwinst. Winst die groter is dan de normale 

vergoeding voor het ondernemersinitiatief. 

Dus monopolywinst is het verschil van GTK en 

V(vraagprijs) 
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WELVAART en MONOPOLIE 

• 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 

Monopolie vs perfecte concurrentie? 

• stel dat je het monopolie zou splitsen in n competitieve bedrijven 

• marginale kosten = aanbod, want in competitie gaan mensen zorgen voor MK = MO, 

en zal prijs dus snijden met MK 

• marktevenwicht op intersectie vraag en aanbod, i.e. waar P=MK 

• Dus zo zie je wat uitkomst zou zijn onder PC ipv monopoly. 

inefficiëntie van monopolie 

 

Voor Maatschappelijk belang: 

In PC heb je ABCDEF 

In monopoly heb je ABDF enkel en C en E niet, betekent dat totale welvaart door te gaan van 

volkomen concurrentie naar monopoly, erop achteruitgaat met C en E. Dus consument slechter af, 

producent beter af maar maatschappij gaat in welvaart achteruit op die markt. Dus vandaar geloven 

veel beleidsmakers dat het bevorderen van competitie belangrijk is omdat we dan meer welvaart 

kunnen genereren. Dus onvermijdelijk verlies door monopoly. 

Deadweight Loss 

• deadweight loss veroorzaakt door monopolie vergelijkbaar met deadweight loss door belasting 

die we invoeren, dus monopoly gelijkaardige uitkomst met belasting in termen welvaart verlies, 

beide gaan minder eenheden produceren die beter wel geproduceerd zouden worden. Belastin 

en monopoly winst zijn even groot. 

• verschil: monopoliewinst gaat naar privaat bedrijf, terwijl belastingen naar publieke goederen 

gaan 

• Mededingingsbeleid! 

We gaan kijken voor welkeen het best is door naar consumenten 

en producenten surplus (CS & PS) te kijken en wat het verschil is in 

beide gevallen. 

PC: CS = A + B + C, PS = D + E + F onder complete concurrentie 

Monopoly: CS = A (dus deze wordt kleiner), PS = B + D + F (alles 

onder de prijs en boven de aanbodcurve) Dus consument is 

pineut, uitkomst is minder, voor producent verandert E in B. Dit is 

dus groter oppervlakte en dus beter voor producent, en ook in 

concurrentie zou PS gedeeld worden door alle bedrijven, maar nu 

niet want tis monopoly. 
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CONCLUSIE: BELANG VAN MONOPOLIE (monopoly is minder goed dan PC (volkomen concurrentie) 

want welvaartsverlies in totaliteit en herverdeling van consument naar producent surplus) 

• Hoe belangrijk zijn problemen in verband met monopolies? 

• marktmacht is vrij gewoon  (bedrijf impact op prijs goed direct) 

• 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 

• monopolie en perfecte concurrentie = twee inzichtrijke uitersten, concurrentie beter 

in termen van welvaart dan monopoly. 

• … superster bedrijven! 

 

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)  

• Gevolg: komen concurrenten bij tot winst verdwenen is 

• Productdifferentiatie: vermindert substitueerbaarheid, verhoogt merkgetrouwheid  

• Gevolg: producent heeft enige marktmacht, waardoor vraagcurve niet horizontaal, 

maar dalend verloopt, hoe meer je consument kunt doen geloven dat jou product 

(bv yoghurt) uniek is en beter dan de andere en gezondere dingen bevat, dan creëer 

je monopoly situatie want dan gaat consument andere soorten yoghurt niet langer 

beschouwen als een alternatief = productiedifferentiatie 

Productdifferentiatie 

• Doel: voorkeur van consument beïnvloeden, hoe meer je er kunt van overtuigen van je 

product, hoe groter vraag van je product zal zijn 

• vermindert substitueerbaarheid 

• verlaagt dus prijsgevoeligheid vraag EN verschuift vraag (grafiek) naar buiten (das de 

bedoeling van reclame) 

• zo bouw je marktmacht = de macht om prijzen te zetten => winst 
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• middel = reclame & communicatie; creatie van merken en merkentrouw 

• bv bij wasmiddel, als je enige bent die dennen geur aanbied en mensen zijn eraan 

gebonden geraakt, kan je prijs wat opdrijven want je bent de enige die hun wasgeur 

aanbied 

• in monopolysche concurrentie slaagt producent erin om consument te overuigen dat 

zijn product relatief uniek is. 

Korte termijn winst situatie bij monopolistische concurrentie (MC) 

 

effecten van toetreding 

 

 

 

 

 

 

 

Lange termijn evenwicht onder monopolistische concurrentie? 

 

Welvaart onder monopolistische concurrentie 

CONTRA 

• prijs > marginale kost (dus mark-up) 

• consumenten die additionele eenheden meer waarderen dan kost die producenten 

maken! (additionele eenheden produceren zouden welvaart verhogen want er zijn 

altijd consumenten die meer voor het goed willen betalen dan de MK, vanuit MS 

standpunt zou dit welvaart verhogend werken, maar producent doet dit niet puur 

Product in MC is enigszins uniek dus heeft die een beke marktmacht. Je zal 

beke met je prijs en aanbod kunnen spelen, maar veel minder dan echte 

monopoly omdat er toch concurrentie is. MO zakken sneller dan u 

vraagprijs omdat als je minder geld vraagt voor je product, je ook je MO 

doet dalen maar dubbel zo snel omdat alle eenheden van je product 

goedkoper worden. Op KT heb je winst en die is prijs – GTK. Maar doordat je 

winstgevend bent (overwinst hebt) gaan mensen toetreden tot je markt 

(ook dennengeur verkopen) 

Door toetreding van andere in je markt (mensen die ook 

dennengeur verkopen) 

1. Zal vraagcurve afvlakken en prijsgevoeliger worden, er 

komen minder klanten en degene die je hebt worden 

prijsgevoeliger (dus verschuiving V curve naar binnen) 

2. MO zal mee verschuiven. En dan kijken naar nieuwe 

optimum. Snijpunt MK en MO heeft nieuwe optimum 

3. Winst dan berekent door verschil GTK en V (je prijs), 

deze cyclus gaat door tot eco winst verdwenen is 

Geen nieuwe toetredingen meer want er is geen winst 

meer, maar ook geen aftredingen want er is geen 

verlies. 

Hier is er een mark – up, bij volkomen concurrentie was 

dit niet want prijs = MK, hier niet, producenten kunnen 

hogere prijs vragen dan de MK 
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om zijn eigen winst te maximaliseren, want door het aantal eenheden te beperken 

kan hij een mark-up vragen) 

• inefficiëntie die te vergelijken valt met monopolie (maar kleiner)(dus minder 

welvaart dan perfecte concurrentie)(wel meer efficiëntie dan monopoly dus 

welvaartsverlies is kleiner dan bij volledige monopoly en groter dan PC) 

PRO 

• consumenten waarderen grotere productvariatie en dus grotere keuzemogelijkheid 

CONCLUSIE: soms vergroot monopolistische concurrentie welvaart, soms ook niet, hangt af van wat 

men belangrijker vind, productdifferentiatie of lagere mark up, hoe minder belangrijk 

productdifferentiatie is, hoe beter PC zal zijn 

• Productstandaardisatie op termijn! (bv vroeger had iedere gsm zijn eigen lader, nu 

meer universeel, vroeger 3 soorten cassettes, later werd het 1 universele) 

• VHS, Betamax, Video2000; uiteindelijk allen VHS / universele telefoonoplader 

wettelijk verplicht in EU 

 

 

Strategische interactie en oligopolie (telecombedrijven bv.) 

Eigenschappen van oligoplie 

• Dominantie door beperkt aantal grote producenten 

• Oorzaak: toetredingsbarrières (vb. zware initiële investering) 

• staalsector, automobielsector, luchtvaart, vliegtuigbouw, telecom, brouwerij 

 

Killer acquistions zijn overnames die gebeuren in de markt van kleine 

veel belovende bedrijven. Toekomstige concurrentie uit de weg ruimen. 

Dus dit zorgt ervoor dat de bijkomende bedrijven die je vraagcurve 

vlakker maakten, deden dalen en naar links verschoven, als je die dan 

opkoopt en zo concurrentie wegwerkt zal je vraag stijgen, steiler worden 

en naar rechts gaan. Dus door potentiële concurrenten op te kopen gaan 

ze hun vraagcurve naar buiten duwen en meer marktmacht hebben en 

meer economische winst hebben. Dus ze beschermen hun marktaandeel 

en hun economische overwinst. 

Je zou denken door naar de winkel te gaan en al die bieren te zien 

dat bier een monopolistische concurrentie heeft omdat ze allen net 

ietsjes verschillen en je daarvan proberen te overtuigen. Maar das 

niet zo, 50 % van al het verkochte bier word behouden door 1 

bedrijf, de hele markt door maar 5 spelers. Heel klein aantal 

bedrijven dus die hele markt voor hen nemen, dit noemen we een 

oligopolie. Bij MC hadden we assumptie dat er vrije toetreding was 

tot markt en veel bedrijven waren, dit leidde ertoe dat individueel 

bedrijf geen rekening houd met wat andere doen en of ze impact 

zouden hebben op markt of op anderen. Dat heb je hier wel. Als 

Telenet iets doet gaat Proximus reageren, je hebt hier interactie, 

dat heb je niet bij MC of PC. Oligopolie = als den enen iets doet zal 

dat een impact hebben op een anderen en dan zal die daarop 

reageren. 
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Oligoplie 

• Dominantie door beperkt aantal grote producenten op markt 

• belangrijkste eigenschap: strategische interactie mogelijk tussen bedrijven 

• elk oligopolist houdt bij zijn acties rekening met verwachte optimale reactie van 

concurrenten 

• Uitkomsten? 

• Veel mogelijkheden! Veel modellen! 

• kan erg dicht bij volkomen concurrentie en cut-throat concurrentie (vb. 

Ryanair) 

• kan erg dicht bij monoplie: #bedrijven vormen kartel en gedragen zich 

tesamen als monopolist 

• we checken paar modellen met twee spelers 

Mogelijke Oligopolie uitkomsten is alles tussen de uitkomst van monopoly en de uitkomst van PC 

 

Nash Equilibrium 

Wat is een ‘evenwicht’ bij strategische interactie? 

Nash evenwicht (als ze allebei tevreden zijn en nadien geen prikkel voelen om van strategie te 

veranderen) 

• 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 

• vb. marketinguitgaven 

Strategische interactie tussen Apple en Samsung 

Wat is het Nash-equilibrium? 

 

 

 

Ze kunnen beide beslissen om te adverteren of om niet te adverteren. Dat 

zijn mogelijke strategieën van beide bedrijven. Stel ze adverteren beide, dan 

maken ze allebei 10 miljard winst. Beide niet adverteren brengt meeste 

winst op voor beide. Stel Samsung adverteert niet, als Apple dan kijkt is hij 

het beste af met te adverteren. Stel Samsung adverteert wel, dan zijn ze er 

best bij gebaat ook te adverteren. Dus beste strategie op antwoord wat 

Samsung zou doen, is in beide gevallen adverteren. Ze zijn zelf beter af 

telkens als ze adverteren. Vanuit Samsung is dit ook het geval, beste reactie 

bij hun ook telkens adverteren.  Nash evenwicht = wat is de beste reactie 

van beiden gegeven de beste reactie die ze van een ander kunnen 

verwachten, hier is dit dus adverteren. Dit is Nash evenwicht want geen van 

beide heeft nog een prikkel om van strategie te veranderen.  
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competitie tussen twee producenten 

• veronderstel identieke producten 

• Bijvoorbeeld een LP 

• twee concurrenten kiezen hun prijs    

• diegene met de laagste prijs zal de hele markt bedienen 

• diegene met de hoogste prijs zal niets verkopen 

• elk zal de helft van de markt bedienen als ze dezelfde prijs zetten 

 

Wat is het evenwicht? 

• Stel dat de marginale kost gelijk is aan 20 en ze beiden beginnen aan een prijs van 30? 

• geen Nash-evenwicht, want beiden kunnen winst vergroten door prijs ietsje te verlagen! 

• prijs daalt minimaal, maar je verkoopt dubbel zo veel 

• lokt een ‘race to the bottom’ uit, … 

• … maar wat is bottom? 

• Evenwicht: PA = PB = MK = 20  => geen economische winst 

• leidt tot uitkomst van perfecte concurrentie!! Geen overwinst door beide, dus max 

welvaart 

• Realiteit? Internet en online handel werken deze uitkomst in de hand want via internet 

kun je snel prijzen vergelijken en beste eruit kiezen 

Concurrentie 

• beperkt aantal ondernemingen … 

• … kunnen die niet gewoon wat afspraken maken in plaats van te concurreren? 

• JA! → collusie of kartelvorming 

• WAAROM? WELKE afspraken? 

• maximale economische winst! 

• => gedragen zich tezamen als monopolist 

Inherente Instabiliteit van kartel: vb. OPEC 

• kartel -> leden gedragen zich tezamen als monopolist  

= beperken hoeveelheid, hogere prijs 
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• prikkel voor individueel producent in kartel? Hun prikkel is eigenlijk om het kartel te gaan 

bedriegen want: 

• één extra hoeveelheid tegen iets lagere prijs levert pak individuele winst op! 

• Dus als 1 van de leden van het kartel iets meer aan een iets lagere prijs gaat 

produceren, verhoogt dit hun winst enorm, vandaar dat kartels altijd instabiel zijn 

• Topleden spreken daardoor vaak samen af met hun boekhouding om te tonen dat ze 

effectief productie beperken. 

 

Marktmacht en prijsdiscriminatie 

• Vraagt een producent aan iedereen wel dezelfde prijs? 

PRIJSDISCRIMINATIE 

• Prijsdiscriminatie: praktijk waarbij hetzelfde goed tegen verschillende prijzen aan 

verschillende consumenten wordt verkocht, hoewel de productiekosten voor de 

consumenten dezelfde zijn   

• Vraag op het vliegtuig eens wat je buur betaald heeft 

• Krijgt iedereen dezelfde bonnetjes van de Colruyt? 

• Bestel eens iets online met een dure computer. En bestel daarna hetzelfde met een 

erg goedkope computer 

• Prijsdiscriminatie is onmogelijk bij perfecte concurrentie 

• altijd bedrijven die aan marktprijs verkopen  

• Om te discrimineren is dus zekere marktmacht nodig 

• Je moet de prijs tot op zekere hoogte kunnen bepalen 

• Je moet kunnen verhinderen dat consumenten aan elkaar doorverkopen 

• Perfecte Prijsdiscriminatie 

• 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 

Welvaart bij monopolie (zoals eerder) 

Blauwe lijn = geproduceerde eenheden olie, rode lijn = 

afgesproken hoeveelheid binnen het kartel. Je ziet dus dat 

ze er altijd wat boven zitten maar wel de trend gevolgd 

wordt. Vandaar dus de inherente instabiliteit van kartels 

waardoor je middelen moet hebben in kartel om te tonen 

en controleren dat je de afspraken nakomt. 



Wout Coolen, samenvatting economie 2021-2022 

 

 

Vergelijking met perfecte prijsdiscriminatie 

Bij de imperfecte word iedereen in 

groepen opgedeeld en is er een kleine 

consumentensurplus, in perfecte zijn de 

groepjes zo klein dat er geen 

consumentensurplus meer is. 

Dus nu kan producent meer produceren 

zonder dat de vraagprijs zal dalen want als 

hij prijs van een eenheid verlaagt moet dat 

niet voor de rest worden gedaan, dus kan ie zoveel produceren tot de MK van een eenheid aan de 

vraagprijs komt. Doorgaan tot prijs = MK, Dit doet iets vreemd, het vergroot de welvaart in de 

maatschappij want je hebt meer consumenten die kopen dan bij PC. Want eerste totale welvaart was 

op punt waar MO en MK snijden bij PC, maar nu kun je lijk tot MK = V gaan wat voor een grotere 

oppervlakte zorgt wat dus je welvaart doet stijgen. Enorme herverdeling wel, alleen nog maar 

producenten surplus. 

PRIJSDISCRIMINATIE 

• Effecten van prijsdiscriminatie 

• verhoogt winst/ producenten surplus van de monopolist 

• verlaagt deadweight losses! 

• Bij perfecte prijsdiscriminatie door monopolist 

• consumentensurplus verdwijnt volledig 

• alleen nog producenten surplus 

• maar …. geen dead weight loss meer 

• economische welvaart neemt dus toe 

PRIJSDISCRIMINATIE van de tweede orde 

• hoeveelheidskortingen, verschillende versies van producten (leo, ole), (de nieuwe iPhone en 

de oude modellen), speedy pass, … 

• Bedoeling:  

door keuze consument iets te weten komen over betalingsbereidheid 

Elke consument betaald zijn prijsbereidheid. 
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• Mensen zullen hun betalingsbereidheid 

geven. Bv je hebt 4 generaties gsm’s, de nieuwste duurst, 

oudste goedkoopst. Dan gaan mensen degene kopen die ligt 

bij de prijs die ze willen betalen voor hun gsm. Dus dan krijg je 

zo’n verdeling als hiernaast. Je geeft de mensen opties en de 

consumenten gaan zichzelf verdelen in mate van berijdheid 

dat ze zijn om te betalen. Degene met hogere 

betalingsbereidheid gaan zichzelf selecteren in de hogere 

prijsklasse. Consument gaat zichzelf selecteren in termen van 

betalingsbereidheid en verraad zichzelf hierdoor ook. 

 

Prijsdiscriminatie van de derde orde:  

Producent kan obv betalingsbereidheid consumenten die 

gaan opdelen in groepen. 

Verschillende groepen met verschillende 

betalingsbereidheid,  

bvb. studenten die minder betalen via studentenkaart 

Obv een bepaald kenmerk ga je dus consumenten 

opdelen in groepen. Dit omdat betalingsbereidheid van 

deze groepen verschillend is. Bv studenten zijn veel prijsgevoeliger dan werkende mensen, hierdoor 

krijg je twee verschillende vraagcurves en heeft de producent een verschillend optimum voor beide 

gevallen. Want verschillende vraagcurve geeft je verschillende MO en dus verschillende snijlijnen 

tussen MO en MK, dus zet je twee verschillende prijzen. 

De concurrentiewaakhond, er komen meer van die superster bedrijven op, dit zorgt ervoor dat 

concurrentie daalt maar we moeten hier mss over waken zodat welvaart uiteindelijk niet begint te 

dalen. Een monopolist met perfecte prijsdiscriminatie geeft je mss veel welvaart, maar er is geen 

consumentensurplus meer en het gaat allemaal naar de monopolist en niets meer voor de 

consument. 

2 pesticiden bedrijven smelten samen. Boeren worden bang want zien dat ze hierdoor veel 

marktmacht hebben en de prijzen enorm gaan kunnen opdrijven, de boeren roepen concurrentie 

waakhonden van Amerika en Europa op om deze fusie tegen te gaan of onder bepaalde voorwaarden 

te laten gebeuren zodat ze hun marktmacht niet misbruiken. Dus expliciet een fusie die leid tot te 

grote marktmacht voor 1 bedrijf.  

Concentratie is ook belangrijk, als marktaandelen te gecentreerd zijn bij een bepaald bedrijf. 

EU concurrentiewaakhond haalt ook kartelvormingen die prijs te hoog willen houden aan. 

Google ook onder loep genomen omdat bij prijsvergelijkingen of als je product opzocht, enkel die 

producten tevoorschijn kwamen die ook een som aan google betaalden, dus dit kan misbruik van 

marktmacht zijn. 

Mededingingsbeleid 

• Overheidsingrijpen in markt  

om competitie te bevorderen/vrijwaren en  
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misbruik van marktmacht tegen te gaan  

met als doel het vergroten van efficiëntie en welvaart 

• Waarom?  

• welvaartsperspectief: perfecte concurrentie superieur aan meeste andere marktvormen 

(buiten perfecte discriminatie maar die hebben we niet graag omdat het oneerlijk verdeelt is 

in surplussen) 

+ producenten werken tegen minimale gemiddelde totale kost (dus bedrijven zijn het 

efficiënts) 

• andere marktvormen: bedrijven typisch enige marktmacht  

• economische bovenop normale winst  

• door prijs te hanteren die hoger is dan marginale kost (mark-up) 

• meeste bedrijven op zoek naar marktmacht 

• implicaties voor welvaart?  

• deel consumentensurplus afgeroomd door producent (herverdeling) 

• totale welvaart krimpt 

• Mededingingsbeleid!  

Allocatieve Efficientie? 

Perfecte concurrentie het best voor max 

welvaar, bij monopolie was er 

welvaartverlies aan C en E, door monopoly 

ook geen efficiënte allocatie van middelen 

doordat er te weinig eenheden worden 

geproduceerd en geen max welvaart 

hebben. 

Dus vandaar dat mededingingsautoriteit 

belangrijk is. 

Technische efficiëntie 

Bij PC ging ieder zoveel produceren tot ze aan  minimaal totale 

kost produceren. Bij mono concurrentie heb je minder concurr 

dan bij PC, je hebt toetreding tot de markt tot er geen overwinst 

meer is, mark-up heb je en producent produceert niet aan 

minimaal totale kost, dus hij produceert zijn output aan hogere 

kost omdat hij zo vraag beïnvloed. 

Managerial slack & kosten? 

 

 

 

Managerial slack = luie managers, hoe meer concurrentie, hoe meer dat je moet 

letten op lagere kosten, bij weinig concurrentie kom je nog weg met een iets 

hogere prijs te vragen en moet je mss wat minder op kosten letten omdat je 

deze kunt doorrekenen aan de consument. Dit uit zich in opwaartse verschuiving 

van je marginale kosten, dus niveau hoger dan meest efficiënte MK curve. Met 

managerial slack let bedrijf minder op kosten en gaat vraagprijs hoger zijn. 

Dus hoe meer concurrentie, hoe vlakker je vraagcurve, hoe minder je dit kunt 

gaan doen, hoe efficiënter het bedrijf en hoe groter de welvaart. 
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Mededingingsbeleid 

• overheid probeert competitie in de markt te vrijwaren (of bevorderen) omdat competitie 

zorgt voor meer welvaartscreatie 

• vaak ook minstens gedeeltelijk bescherming consument 

• consumentensurplus belangrijker dan producente surplus 

• aantal concurrentieverstorende praktijken bij wet verboden (boetes op kartelvorming) 

• mededingingsautoriteit ook “onderzoek rechterlijke” functie → speurt actief naar misbruiken 

• België -> belang EU-niveau 

Evolutie mark-up is veronstellend want toont dat we 

van een pc systeem naar meer geconcentreerde marktmachten zijn gegaan 

Distribution of markups: rise driven by ‘winner takes all’ 

median markups  

have not changed  

rise driven entirely by upper percentiles  

High markup firms have increasing share of market 

most of rise in average markup disappears once one uses industry/economy-wide averages 

→ most heterogeneity is within industry and reallocation of market shares occurs mainly within 

industries 

 

Some rents are monopoly profits caused by  

lack of competition enforcement in US… 
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• Full effect of Chicago School thought – 40-year trend towards less enforcement (minder 

autoriteit nodig zegt die school) 

• Ironically, we now know how badly wrong most of those ideas are: 

• “Monopoly is inherently transitory” (toetreding zal ervoor zorgen dat die verdwijnt) 

• “Most mergers are fine”; “vertical mergers are always fine” (vertical merger = 

Mercedes neemt Michelin over, zodat productie banden van hun auto’s nu gebeurt 

in hun bedrijf zelf)(dit is zogezegd oké omdat vrije markt wel weer met concurrentie 

zal komen) 

• “Oligopoly markets are contestable, and price will equal marginal cost” 

• “Coordinated effects are too hard” (zelf al is er een probleem, een 

mededingingsautoriteit gaat die niet kunnen oplossen omdat die nooit genoeg 

kennis zal hebben, goverment usely the problem) 

• specifically American approach to competition enforcement! 

so consistent with rise in markups being stronger in US! Dit komt doordat hun 

concurrentiewaakhond veel minder ontwikkeld is. 

Staatssteun 

Binnen EU veel meer mededingingsautoriteit omdat wij samengesmolten landen handel doen, dan 

komt het gevaar dat een bedrijf in Frankrijk veel efficiënter te werk kan gaan en dus de bedrijven in 

BE kapot kan maken door hun lage prijzen. Vandaar dat wij daar zo hard op focussen zodat bedrijven 

in kleine landen ook genoeg overlevingskansen hebben. 

In EU ook regels over staatsteun, BE kan niet zomaar subsidies geven aan bedrijven die het wilt 

steunen, EU gaat hier over, mededingingsautoriteit EU moet toestemming geven. Dit omdat EU 

groep van landen is, die landen hun schulden verschillen dus dan zou bv geen schuld land DE meer 

subsidies kunnen geven aan bedrijven waardoor die uitgroeien in hun land, rijker worden en 

waardoor dat het gat tussen DE en Griekenland nog groter omdat als DE zijn bedrijven subsidieert, 

die dan de Griekse markt gaan inpalmen en deze failliet maken. 

Staatssteun en regels daarrond hebben we omdat we geen concurrentie willen tussen landen in EU  

omtrent staatssteun. We hadden dit nodig in begin EU omdat sommige minder welvarende landen 

anders niet wouden toetreden omdat ze weggeconcurreerd konden worden door staatsteun. 

• Op 30 augustus 2016 besliste de Europese Commissie dat Ierland 13  miljard euro 

ongeoorloofde belastingvoordelen aan Apple toekende, dit in het geniep, illegale staatssteun 

dus, dus beide gestraft! FOEI! 

• Binnen EU kunnen overheden teruggefloten worden voor verlenen van staatssteun die de 

competitie verstoort! 

• Toestaan dragen (deel) vaste kosten tijdens coronacrisis, tijdens corona crisis is door 

mededingingsautoriteit veel staatssteun toegestaan geweest 

• = uniek in wereld aangezien dit in de meeste soevereine landen de eigen overheid toekomt 

om hierover te beslissen, maar wij hebben veel macht en beslissingsrecht gegeven aan dat 

Europees niveau. Binnen EU enorm veel bevoegdheid die op dat niveau zitten. Bv BE had mss 

iets anders gewild maar omdat de rest het zo wilt moet ze confirmeren. 
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EU zorgt ervoor dat handel tussen BE en FR niet meer internationale handel is, maar eerder 

hetzelfde is als ze in hun eigen land zouden verkopen. Moest BE iets aan VS verkopen, moeten er 

veel regels en wetten overgegaan worden om dit te accepteren. Daardoor toen UK uit EU ging 

waren er grote files naar UK omdat er veel meer gecontroleerd moest worden. 

• EU heeft dergelijke regels om concurrentieslag tussen landen te vermijden! 

 

Globalisering 

Good morning trade 

Globalisering en Voordelen van handel en samenwerking 

Inhoud 

̶ handel = samenwerking 

̶ globalisering gemeten 

̶ handelsstromen verklaard 

̶ handel(sbelemmering) en welvaart 

̶ Europese Unie 

̶ China-schok en globalisering 2.0 

handel = samenwerking met meestal vreemden, je kent persoon niet die het maakte meestal 
(verschil binnenlandse en buitenlandse handel komt door overheden die willen dat dit verschillend is) 

Onderlinge afhankelijkheid, voordelen handel (we handelen dingen omdat we niet zelfvoorzienend 

zijn in alles wat we doen) 

̶ Hoe voldoen we onze noden en behoeften? Welvaart? 

̶ kunnen economisch zelfvoorzienend en onafhankelijk zijn 

̶ kunnen specialiseren en handel drijven met anderen --> leidt tot onderlinge 

economische afhankelijkheid 

̶ Nationale vs. internationale handel? (internationaal vaak anders doordat er overheden 

tussen zitten die belijd willen voeren) 

̶ zelfde redenen/mechanismes, maar internationale relatief beperkt 

̶ grens = lokale overheid kan nationale en internationale handel verschillend 

behandelen (EU zorgt ervoor dat die grens zoveel mogelijk weg is) 

‒ Welvaart? 

Globalisering gemeten 

̶ België = kleine open economie 

̶ (beperkt #) bedrijven exporteren! 

̶ directe vs. indirecte impact van handel 

BE = kleine economie omdat economie samenvalt met de landgrenzen. 

BE = open economie omdat ons land zeer veel internationale handel heeft. 

Als we spreken over land en of het open is of niet, gaan we zeggen hoeveel 

import en export er is tov BBP. (Exp + imp)/BBP, Voor België is dit 160%, das 

dus exp en imp opgeteld, en das groter dan al het BBP tezamen. Dus voor BE 

heel belangrijk. Als je door netwerk van BE bedrijven kijkt, gaat men zeer veel 

handel internationaal al rap zien. Niet zo’n grote stap om te exporteren want 

wij dicht bij buitenlandse landen, 50% van onze bedrijven doen het tov FR 

waarbij maar 10% het doet. In BE ¾ expert met andere EU landen 
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̶  

̶ Fases van globalisering 

 

early globalization (tot 1930) eerste fase 

Gaat vooral over infrastructuur en transportmogelijkheden. Met internationale handel scheid je 

consumptie en product, en door deze betere infrastructuren geraken goederen rapper ergens 

anders. Verbetering infrastructuur laat toe locatie productie los te koppelen van locatie consumptie. 

Hoe makkelijker transport, hoe makkelijker deze twee uit elkaar houden. Vooral interindustrie 

handel, goederen ruilen met elkaar die je niet hebt 

Globalisering sinds 1950 

̶ Inter- versus intra-industriehandel 

̶ Afbouwen van handelsrestricties & toetreding China tot WHO (2001) 

 

 

 

 

 

Handelstromen verklaard 

Hoe verklaren we handelsstromen? 

̶ Evidente specialisatie en handel 

Alle exports van alle landen opgeteld gedeeld door al hun BBP’s. (enkel 

export want als het ene land export doet komt het via import in ander land aan, dus 

anders tel je dat dubbel) Dus we zien stijging van internationale handel. Tot 

1930, is eerste fase handel, en dan van 1950 tot nu ferm omhoog 

terug 

Heel grote stijging internationale handel, je gaat van niveau van 100 naar 30000. 

Vooral op gang vanaf 1970, vanaf begin 2000 zit er een knik (met daarna nog 

grotere stijging) in en das de bijkomst van China in internationale handel, alles nu 

heeft wel iets met China te maken, in korte tijd zijn ze zeer belangrijk geworden op 

wereldeconomisch vlak. Voordien deed China ook handel maar toetreding tot 

Wereld Handels Organisatie deed andere landen zien van dat ze hun aan de regels 

gaan houden en dus op hun kunnen vertrouwen. Vandaar versnelling van stijging. 

Na WO2 zijn we ook handel beginnen zien in gelijkaardige producten, intra-

industrie handel. (bv elektrische auto’s hier gemaakt van Tesla, maar Tesla truck 

ergens anders, toch hebben we beide in ons land, dit komt omdat bedrijf handel 

met zichzelf drijft. Ook stijging door afbouw handelsrestricties (binnen EU), Na 

grote depressie in 1930 zijn landen regels/taxen/verbod beginnen leggen op 

internationale handel. Alle landen deden dit dus zo dag je minder internationale 

handel. Maar naar loop van tijd bouwden ze die terug af, waardoor handel weer 

versnelt werd. 
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̶ Gezin ‘De Boer’ heeft grote tuin en kennis om te bewerken 

̶ Gezin ‘De Wever’ heeft werkplaats en kennis om kledij te maken  

̶ Wat als … ‘De Boer’ beter is in voedsel en kledij te produceren 

(omdat ie minder uur nodig heeft om dit te doen)?? (i.e. heeft een 

absoluut kostenvoordeel) Ligt het dan nog altijd voor de hand om handel te drijven 

zelf al kan de boer eigenlijk alles sneller produceren dan de wever, nog handel tussen die 

twee? 

̶ Stel elk (wever en boer geef je) 1,000 uur, eerst doen ze geen handel 

̶ De Wever -> 200u voor 50 kledij; 800u voor 160 voedsel 

̶ De Boer -> 120u voor 40 kledij; 880u voor 440 voedsel 

Dus ze denken beide na van hmm 

hoe zet ik mijn arbeid het beste in 

om veel van beide te maken. 

̶ Op een dag doet De Boer het volgende voorstel aan De Wever:  

̶ 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! 

Via handel gaan ze er netto op voorruit. 

Dus zelf als boer beter is in alles dan De Wever heeft hij toch nog altijd baat bij de handel.  

̶ 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 (eerst ga je die goederen 

produceren waarin je je specialiseert, gegeven ook de vraag van de markt) en welke 

handelsstromen tot stand komen! 

̶ bepaald door verschillen in opportuniteitskosten:  hoeveel productie (of eenheden) 

van het ene goed moet opgeofferd worden om één extra eenheid van het andere 

goed te produceren?  
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- Opportuniteitskosten (OK)(je bent niet absoluut beter in iets, wel relatief gezien) 

 

̶  

̶ 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!  

̶ zonder handel: De Boer kan slechts 0,66 kledij tegen 1 voedsel ‘omruilen’ (1 voedsel 

minder produceren --> 0.66 kledij meer produceren) ;  De Wever 0,8 voedsel voor 1 

kledij 

̶ ruilverhouding die handel mogelijk maakt moet tussen ruil zonder handel liggen  

̶ Stel dat De Boer De Wever voorstelt om 70 stuks kledij tegen 50 stuks voedsel te 

ruilen → ruilverhouding van 0,7 voedsel voor 1 kledij voor De Wever → nadeliger 

dan eigen opportuniteitskost → De Wever zal geen handel willen drijven 

̶ Door comparatieve kostenvoordelen! 

̶ Maar, waar komen comparatieve kostenvoordelen vandaan? (verklaring handelsstroom) 

̶ Ricardo zie dat dat: technologische verschillen waren (hoeveel uur je nodig hebt om 

goed te produceren) 

̶ Heckscher-Ohlin zeiden dat dat: beschikbaarheid van productiefactoren (bv aantal 

arbeiders) 

̶ China als arbeidsintensieve fabriek van de wereld in de jaren’90 en ‘00 (<-> 

vandaag) (vroeger deden ze aan landbouwoverleving, maar door 

hervormingen in ’80 is er gezorgd geweest dat er voor iedereen voedsel was 

waardoor er veel arbeidskrachten opeens vrij kwamen en op overschot 

hadden, dus productiefactor stijgt want deze kunnen in fabrieken werken) 

o Maar door deze twee kan je nog geen handel tussen BE en NL verklaren want 

technologie en productiefactoren van die landen zijn het zelfde, Paul boot 

antwoord 

̶ Waarom zijn de belangrijkste handelspartners van België dan de buurlanden? 

̶ Paul Krugman (nobelprijs 2008) 

̶ Nieuwe handelstheorie: intra-industrie handel 

̶ i) Schaalvoordelen zorgen voor concentratie productie, je krijgt productie op 1 

locatie, meer specialisatie, schaalvoordeel, veel efficiënter om Volvo V40 op één 

grote plaats te maken dan in allemaal kleinere fabrieken. 

OK kleinste voor boer is kledij dus 

hij gaat zich daarop gaan 

vastleggen, voor de Wever is dit 

voedsel dus die gaat zich daarop 

gaan vastleggen. Aanvankelijk van 

hoeveel van beide nodig is gaat 1 

van hun ook het ander gaan 

produceren naast eerst zijn 

specialisatie te hebben 

geproduceerd. 

OK zegt je dat als je geen handel voert, wat de kost is van 

het ene goed tov het ander goed. 
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̶ ii) ‘Love of variety’ zorgt er voor dat ‘gelijkaardige’ producten verhandeld worden, 

we houden van keuzemogelijkheden, dus daardoor worden de andere auto’s ook 

gemaakt en naar hier verhandelt. Door deze twee verklaar je handelsstroom 

̶ Dus afweging tussen schaalvoordelen (gaan we productie concentreren in een 

bepaalt punt) en onze liefde voor verschillen, Doordat we graag keuze hebben gaan 

we handel drijven met gelijkaardige producten, intra industrie handel, V40 

transporteren naar ons land omdat wij mss ook willen en niet allen in buurt van 

fabriek uitgebracht want zij vinden die mss nie mooi en willen Volkswagen One. 

̶ Hierdoor zien we dus intra-industriehandel: Denk aan auto’s: V40, A3, Golf, 308 

Handels(belemmeringen) en welvaart 

̶ Wat bepaalt of een land een goed importeert of exporteert? 

̶ Wie wint en verliest bij vrijhandel tussen landen? 

̶ Wat gebeurt er met Welvaart: (invulling ->) consumenten- en producenten surplus 

snelle blik op wereldhandel vandaag 

 

marktEvenwicht zonder handel 

̶ Veronderstellingen 

̶ land is geïsoleerd van rest van de wereld en produceert staal 

̶ staalmarkt bestaat dus uit binnenlandse kopers en verkopers 

̶ niemand in dit land mag staal importeren of exporteren 

̶ (land is ‘klein’ tov wereldmarkt = prijsnemer) 

Evenwicht zonder buitenlandse Handel, mate van welvaart 

 

Wordt het land importeur of exporteur van staal? 

Wereldprijs en comparatieve voordelen 

̶ Stel land beslist buitenlandse handel toe te laten 

̶ Wordt het importeur of exporteur van staal?  

Figuur handelsstromen in de wereld, overgrote deel van 

handelsstromen situeert zich binnen blokken, hoe dikker pijlen, hoe 

meer handel, maar dit is ng altijd veel minder dan bij de blokken zelf 

(bv. west EU met zichzelf, grootste deel hun handel vooral met 

hunzelf) 
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̶ Welke factoren zijn bepalend? 

 effect van vrijhandel op import en export door binnenlandse prijs in gesloten markt te 

vergelijken met wereldprijs 

 2 mogelijkheden ... 

̶ binnenlandse prijs < wereldprijs 

 → comparatief voordeel in productie goed, ze zijn relatief goed in het maken van dat goed 

 => land wordt exporteur dus zijn goed in produceren staal dus ze worden er exporteur van 

̶ binnenlandse prijs > wereldprijs 

 → geen comparatief voordeel in productie goed, binnenlandse mensen gaan liever op 

wereldmarkt kopen dan bij jou 

 => land wordt importeur 

Internationale Handel in een Exportland 

 

Zal dit resulteren in een toename van de welvaart? Zijn er winnaars en verliezers? 

De invloed van vrijhandel op de welvaart in een exportland (CS = consumentensurplus, PS =  produS) 

 

Welvaart 

 

Horizontale lijn getekend omdat het kleine land prijsnemer is, 

te klein om invloed uit te oefenen op de prijs zelf. Zelfs al doen 

ze aan export, ongeacht hoeveelheid dat ze produceren. Prijs 

op wereldmarkt zal prijs in binnenland gaan vastleggen. Want je 

zal al je goederen erop kunnen verkopen dus geen nut om 

goedkoper te gaan aanbieden want dan zou je winst verliezen. 

Snijpunt vraagcurve: Er is minder binnenlandse consumptie 

want prijs stijgt opeens naar wereldprijs, vraag zal terug lopen. 

Snijpunt met aanbodcurve = zal de totale hoeveelheid zijn die 

we produceren en verkopen op die markt. Door internationaal 

handel zal producent meer produceren omdat ze deel 

exporteren. Export is horizontale afstand tussen BGH en BAH 

Voor: CS = A + B, PS = C -> prijs ligt hoger op de wereldmarkt dus ->      

Na: CS = A (daalt want tgaat om prijsverhoging), PS = B + C +D(stijgt) 

Producent dus meer PS, dus na toelaten internationale handel 

herverdeling surplus van C naar P, maar oppervlakte D is netto 

welvaartswinst. Dus in totaliteit gaat economie erop vooruit. Enkel 

is er een verdeling effect maar wel netto toename van onze 

welvaart in onze economie. D is welvaartwinst die gepaard gaat 

met herverdeling van C naar P toe. 
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invloed van vrijhandel op welvaart in exportland 

 

Welvaart voor handel 

De 

invloed van vrijhandel op de welvaart in een 

exportland 

 

WINNAARS EN VERLIEZERS 

̶ analyse van exportland leidt tot twee conclusies:  

̶ binnenlandse producenten winnen  

̶ binnenlandse consumenten verliezen 

̶ welvaartswinst producent > welvaartsverlies consument 

 handel vergroot totale welvaart 

WELVAART in importland 

̶ internationale handel in importland 

̶ wereldprijs staal < binnenlandse prijs staal → staal invoeren als handel toegelaten 

‒ binnenlandse consumenten willen staal kopen aan lagere wereldprijs 

‒ binnenlandse staalproducenten zullen productie moeten verminderen 

omdat binnenlandse prijs daalt tot niveau wereldprijs 

Internationale handel in een importland 

 

welvaart voor handel 

Dus door daling prijs krijg je grotere gevraagde hoeveelheid in 

binnenland en minder productie in binnenland doordat ze minder 

kunnen aanbieden aan die lage prijs. 

Herverdeling gebeurt in andere richting, nu opnieuw extra stukje 

suplus erbij (D) dus totale stijging welvaart, en herverdeling PS naar 

CS, en het gewonnen stuk is groter dan het stuk dat PS moet afstaan. 

Dit wil zeggen dat land er altijd baat bij heeft om import en export te 

doen want welvaart stijgt altijd. We hebben wel 

herverdelingseffecten. Dus openstellen voor internationale handel 

zorgt ervoor dat land erop vooruitgaat qua welvaart 
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invloed van vrijhandel op welvaart in importland 

De invloed van vrijhandel op de welvaart in een 

importland 

 

WINNAARS EN VERLIEZERS 

̶ analyse importland leidt tot twee conclusies:  

̶ binnenlandse producenten verliezen 

̶ binnenlandse consumenten winnen 

̶ welvaartswinst consument > welvaartsverlies producent 

 handel vergroot totale welvaart 

internationale handel: twee landen = iemand is importeur; iemand is exporteur 

̶ bij internationale handel gaat totale welvaart in beide handelspartners erop vooruit! 

̶ Exportland wint 

̶ Importland wint 

̶ Verdelingseffecten in beide! 

Welvaartswinst van handel in beide landen 

 

Worden verliezers voldoende 

gecompenseerd 
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Goed idee om handel aan banden te leggen door belasting of hoeveelheidsbeperking?  

Welvaartseffecten van belasting of hoeveelheidsbeperking? 

In het geval van handelsberking gaat het vooral over ‘bescherming’ van de eigen markt 

 welk geval vooral belangrijk? 

effecten van een douaneheffing 

̶ douaneheffing  

= belasting op goederen die in het buitenland geproduceerd worden en in het eigen land 

verkocht worden (of vice versa) 

~ importbelasting (of exportbelasting) 

̶ douaneheffingen doen prijs ingevoerde goederen boven wereldprijs uitstijgen 

̶ stijging = heffing 

̶ Buitenlandse producenten zullen nu dezelfde hoeveelheid aanbieden tegen de 

originele prijs + het invoerrecht (dus pc 1000 euro voorheen met nu 100 euro 

belasting erover zal verkocht worden aan 1100 euro, dus we krijgen stijging met die 

heffing) 

(~ inkomsten vd producent bepalen aangeboden hoeveelheid!) 

Effecten van een douaneheffing in importland 

 

 

Effecten van een douaneheffing 

Prijs in binnenland zal omhoog gaan met dat douanetarief. Dus prijs 

op binnenlandse markt wordt nu vastgelegd door de wereldprijs + 

douanekosten, prijs in binnenland zal omhoog gaan, minder 

consumptie dus en meer productie. Dat is wat douanetarief doet, 

het laat jou prijs boven de wereldmarktprijs komen. Stel heffing is 

te hoog (boven evenwichtspunt) dan zal het buitenland niet meer 

in jou land importeren want de markt in binnenland kan 

goedkopere producten aanbieden want markt komt in dat 

evenwicht punt zonder handel terecht. 

CS zal afnemen want prijs stijgt. PS zal 

toenemen want door hogere prijs 

zullen er meer (binnenlandse) 

bedrijven kunnen toetreden die het 

voorheen niet efficiënt genoeg konen 

produceren. Ook tarief opbrengst voor 

overheid, aantal eenheden maal de 

heffing per eenheid, dit is E. Opp C is 

herverdeling van C naar P na invoeren 

tarief. Opp E is herverdeling van CS 

naar overheidsinkomsten. D en F 

verliest, is ons verlies. Invoeren van 

tarief bij handel heeft zelfde effect als 

belastingen invoeren. Je hebt dus 

onvermijdelijk verlies doordat er 

minder activiteit zal zijn dan optimaal 

is vanuit MS standpunt omdat er 
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Effecten van een douaneheffing 

 

 

 

 

De effecten van 

een douaneheffing 

̶ douaneheffing  

→ vermindert 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! 

minder efficiënte binnenlandse producenten vervangen meer efficiënte buitenlandse producenten, 

je beschermt met die douaneheffing dus binnenlandse bedrijven (producent) die niet efficiënt 

genoeg zouden zijn. 

 

Douaneheffingen vandaag 

Dit zijn niet de effectieve douaneheffingen, deze liggen veel lager, maar de 

bovengrens waarop de landen hun douaneheffingen kunnen zetten. Dit is in 

insprake met de WHO (Wereldhandelsorganisatie), dit zorgt ervoor dat je beter kan 

voorspellen wat er zal gebeuren op wereldvlak qua handel. Handel drijven met VS 

weet je dat ze niet opeens een douaneheffing van 20% kunnen vragen. Hoge 
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Handelsintegratie 

Handelsakkoorden 

̶ Unilateraal:  

indien land op eigen houtje handelsbelemmeringen verlaagt, los van dat handelspartner dit 

ook doet 

̶ Multilateraal:  

indien verschillende landen samen hun wederzijdse handelsbelemmeringen verlagen (WTO, 

hier wordt besproken hoe hoog we maximaal de tarieven zetten bv voor koekjes. EU gaat 

veel verder dan dit) 

Handelsakkoorden & Wereldhandelsorganisatie (WTO) 

̶ ‘General Agreement on Tariffs and Trade’ (GATT) = reeks onderhandelingen tussen meeste 

landen van wereld; doel = promotie vrijhandel, gaat vooral over bovengrens douane waar 

men voor kijkt, tarieven niet boven bepaalde grenzen te laten gaan 

̶ GATT: gemiddeld douanetarief tussen leden van +-40% na WWII naar +-5% vandaag, dus dit 

heeft opgang wereldtrade doen stijgen 

̶ GATT --> WTO op 1/1/95 (http://www.wto.org/) (dan pas ontstaan, ervoor was het een 

vergadering) Die vergaderingen begonnen na 2e WO, VS proberen vooral vrije handel te 

propageren. Dit was succesvol. Ze hebben de handelsbeperkingen van bij de grote depressie 

kunnen afbouwen. Laatste 20 jaar zitten ze int slop, laatste ronde vergaderingen over prijzen 

is gestart in 2000 en is nog steeds niet rond. 

̶ voornaamste functie is ‘dispute settlement’, werkte hier vooral goed, dit is als land A denkt 

dat land B zich niet aan afspraken houd, dan heb je bij WTO rechters die uitspraak doen over 

het handelsgeschil. Bv EU werd volgepompt met goedkope zonnepanelen uit China waardoor 

EU bedrijven kapot gingen en ze verdachten China ervan hun bedrijven keihard te 

subsidiëren, hierdoor mocht EU douanetarief erop uitvoeren voor vijf jaar 

̶ VS (ten tijde van Trump) blokkeert dispute settlements, je moet namelijk met meer 

dan 4 rechters zijn om uitspraak te spreken, er zijn er normaal 6 maar er waren er 

wat op pensioen dus Trump blokkeerde de keuze van nieuwe rechters. 

Handelsakkoorden en WTO 

̶ 164 landen 

̶  97% wereldhandel (bijna volledige wereldhandel hierdoor gedekt) 

̶ Afspraken moeten door alle aangesloten landen worden nagevolgd 

̶ Doha Round officially launched at WTO’s Fourth Ministerial Conference in Doha, 

Qatar, in November 2001 

http://www.wto.org/
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̶ WTO ziet daar op toe; kan sancties opleggen 

̶ Als een land meent dat een ander land zich niet aan de afspraken houdt, kan het naar een 

geschillencommissie gaan 

̶ We spreken dan over handelsconflict  

̶ Anti-dumping: bvb. Chinese zonnepanelen 

EU 

̶ ‘regionaal’ handelsakkoord  

̶ na WOII: Frankrijk en Duitsland met elkaar verweven 

̶ Men zag dat DE en FR al 4 keer in oorlog traden kort op elkaar, met steeds meer 

slachtoffers, ze blameden altijd de loser van de oorlog en het conflict begon telkens 

opnieuw, waardoor 1 weer rijker werd dan de ander. We wouden dit stoppen dus 

hebben we aan handelsintegratie gedaan tussen die twee landen, hun economieën 

afhankelijk maken en samenwerking forceren. Economische elkaar verbinden en 

daardoor meer welvaart kunnen creëren was een goed bindmiddel. 

̶ EEG (‘57): FR, DE, IT, BE, NL, LU geven nationale bevoegdheden op aan hoger 

beleidsniveau 

̶ uitbreidingsgolven nadien; exit vandaag 

̶ 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 

DE China-schok 

Globalisatie 

 

In 30 years, from one of the most isolated economies in the world to an integrated part of the global 

economy, blauwe lijn toont groei China na intrede in WHO in vgl met orangje lijn, de rest van de 

wereld 
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globalisering 2.0 

 

 

 

Daling communicatie kosten gaan gepaard met daling handelstarieven in het 

zuiden. Zuid probeert deel productieketting aan te trekken; waarom 

concentratie in beperkt aantal landen in het zuiden? -> clustering omwille van 

beperkte arbeidsmobiliteit, arbeid zit nog veel vaker geclusterd aan specifieke 

locatie waar die voorhanden ligt. Dus vooral in China aanwezig. 

 

 

GLOBALISERIN 2.0 

̶ effecten globalisering 2.0  veel specifieker en individueler 

̶ vroeger bepaalde sector onder druk en dan daarvoor beleid voeren om te helpen 

̶ vandaag specifieke onderdelen productieproces, of zelfs specifieke taken komen 

onder druk te staan. Dus effect is zeer specifiek en bescherming volledige sector 

makes no sense anymore. 

̶ maakt effecten van globalisering veel minder voorspelbaar en controleerbaar dan voorheen 

̶ beleid? 

̶ tewerkstelling globaal beschermen, geen specifieke maatregelen voor specifieke jobs 
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China World

Dus in tweede balk, door internet en 

vlotte communicatie is China 

productiehuis van de wereld geworden. 

Dus productie (zuiden) en innovatie 

(noorden) zijn opgesplitst over 

verschillende delen in de wereld. 

Vandaag de dag kan dat want de kost 

voor communicatie is zeer veel lager 

dan vroeger. Dit heeft gigantische 

gevolgen gehad voor de verdeling van 

inkomen in de wereld. Dus terugkeer 

naar situatie voor IR. 
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̶ investeren in scholing en (flexibel) menselijk kapitaal 

aandeel China in import! Is enorm omhoog gegaan, in 17 jaar van niets naar 10%, dus 

importconcurrentie van China. Dus echt handel met China neemt toe. 

 

Effecten van China-schok volgens academisch onderzoek 

̶ België: 

̶ vertraagde groei van tewerkstelling (deel door toegenomen importconcurrentie van 

China 

̶ Skill upgrading in low-tech verwerkende nijverheid (vooral lager opgeleiden door 

China shock beïnvloed) dus de low-skill requered jobs worden het hardst 

afgehandeld door China shock want zij hebben veel low-skill arbeid 

‒ China-effect → 27% (48%) (deze getallen zeggen meer hooggeschoolden en 

minder laaggeschoolden aant werk door China shock) van de toename in 

aandeel niet-productie (hoog opgeleide) werknemers in low-tech vs 

laagopgeleiden 

‒ Duitsland:  

̶ importconcurrentie uit China en Oost-Europa(Berlijnse muur die valt en alle 

Oostbloklanden die ook in onze economie komen): job verlies 

̶ maar meer dan gecompenseerd door exportopportuniteiten 

̶ netto -> 400k jobs bijgekomen 

̶ EU: 15% van productiviteitsgroei tussen 1996-2007 geïnduceerd door China-effect doordat 

bedrijven hun productieproces anders gaan organiseren. (uitbreiden in producten,…)  

̶ VS: Jobs verloren door China gecompenseerd door andere export-opportuniteiten, maar 

institutionele context maakt job-switch moeilijk … 

Maar China begint zijn coöperatief voordeel kwijt te geraken en geraakt moeilijker aan nieuwe 

arbeiders omdat iedereen vant platte land al nu in de stad aant werk is, dus voor meer arbeid 

moeten de mensen meer uren draaien, of moet het bedrijf efficiënter zijn, maar dit zorgt ervoor dat 

productiekosten stijgen, dus wordt het zelf duurder om in China te produceren dan ergens anders, 

hier willen ze iets aan doen om hun belangrijke positie niet te verliezen 
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Toekomst 

̶ “Made in China 2025” 

̶ Stijgende loonkost in China 

̶ Strategie communistische partij om  

nummer 1 in de wereld te worden in  

high-tech manufacturing (Duitsland te worden) 

̶ Belt and Road: China wil in andere landen tussen EU en CH havens aanleggen, 

Railway enzo bouwen om zo een transport te hebben naar daar, meer 

geconnecteerd te zijn, en beetje controle te hebben over de snellere handel, maar 

doordat China hiermee buiten zijn grenzen treed maak je er een geopolitiek 

onderwerp van 

 

 

 

Toekomst 

̶ Ex-President Trump en internationale handel 

̶ Winnaar of verliezer: handelstekort 

‒ Bilateraal in goederen 

‒ Kleiner handelstekort met hogere binnenlandse prijzen?  

‒ Handelsregels & tarieven versus binnenlandse evolutie C+I & S+T? 

̶ Regel-gebaseerd system over boord voor resultaat-gebaseerd system 

̶ Ontkend globalisering 2.0 

̶ Trump zei jobs terug te halen van China, maar komen de jobs terug of zal productie 

door robots uitgevoerd worden? 

Trump was boos op China omdat VS doorheen de tijd ze wel meer is 

gaan importeren zijn van China, maar dat ze niet evenveel zijn gaan 

exporteren naar hun, de export blijft relatief laag en er zit daar een 

groot gat tussen import van China en export naar China. Zo dacht ie 

dat ie de verliezer was. 

Maar Trump kijkt hier niet naar alle andere landen waar hij handel 

mee drijft, want daar hebben ze een export overschot.  

Nog probleem, in VS betalen ze veel op credit, ze geven geld 

uit die ze nog niet hebben, dit zorgt ervoor dat VS inderdaad 

meer importeert dan exporteert want ze wachten niet tot het 

geld van hun job is toegekomen 

1. Focus op China is zeer nauw en op zeer 

specifieke goederen gericht. 

2. Wss wordt het tekort door veel andere 

dingen en vooral dingen binnen de vs 

gedreven. 

3. Trump wou dat er een max was op 

hoeveel een land mocht importeren en 

exporteren in de WHO 

 Dus veel onzinnige dingen gebeurt door 

Trump op economisch vlak (die vooral 

geopolitiek gericht waren) 
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̶ Bedreiging international handelssysteem 

RCEP <-> TPP (Trump haalt hemzelf uit een handelsakkoord met veel landen in Atlantische oceaan, 

daardoor pakt China zijn plaatsje in) 

Chinese FDI in Europe - China-CEEC 17+1 

̶ CEEC: infrastructure investment to connect to Belt and Road 

̶ Southern Europe: opportunity because privatisations following crisis 

̶ Germany: knowledge seeking investment 

̶ some countries (e.g. Greece, Hungary) have blocked official EU viewpoints on China doordat 

er veel door China in hun landen is geïnvesteerd waardoor EU niet met sterk standpunt naar 

buiten kon komen over de oejguren 

 

 

 

 

 

EU started to screen investment (binnen EU zijn we gaan kijken of we investeringen die 

anderen(China) bij ons komen doen, wel geopolitiek oké is en niet gewoon om bv het netwerk aan 

5G te controleren zijn. 

 

Large state-backed Chinese firms disrupting world markets 

̶ cheap credit via state-owned banks 

̶ grow in shielded domestic market (cf. American Express) 

̶ China heeft veel privébedrijven die werken onder de staat en we moeten ons afvragen of we 

die bedrijven wel binnen willen laten als de Chinese staat macht heeft over hun (Huawei) 

China in the world today 

̶ Chinese policy has become more opportunistic than before 

̶ goal = become modern, incontestable superpower 

̶ China will (probably) not become a western type democracy-market economy 
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Moet onze economie blijven groeien? 

België (rijke landen, westen) 

• rijker worden mag geen obsessie worden… 

• … maar groei kan sociale mobiliteit en cohesie verhogen. 

• arbeidsparticipatie laaggeschoolden … die ook al lagere levensverwachting 

hebben 

• andere consumptiepatronen mogelijk 

• hoge overheidsschuld zal niet vanzelf verdwijnen …, daarvoor groei nodig 

• hoe betalen we vergrijzing? 

• hoe betalen we stijgende kosten gezondheidszorg? 

• Groei blijft dus voor BE relevant om die grote facturen te betalen 

• globaal perspectief 

• 14% van wereldbevolking geen elektriciteit 

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

• Dus die armen zijn ook gebaat op groei om hun vooruit te helpen 

 

 

 

 

Lancet Commission on pollution & health (2017) 

8. economische groei is een werelddoelstelling 

Feit dat hier gelijkheid, scholing enzo ook opstaat als doelen is goed 

teken, want langetijd hebben beleidsmakers gedacht dat dit wel met 

eco groei gepaard ging gaan , maar das niet zo, dus goed dat dat hier 

apart vermeld is. Belangrijke uitdaging voor vandaag is dat 

beleidmakers niet enkel meer kijken naar eco groei, maar ook naar 

wat er gebeurt met scholing, gelijkheid at cetera 

Duurzaam = klimaat, wegwerken ongelijkheid, scholing,… 

Door stijging economische activiteit, veel te veel co2 gaan 

uitstoten, biodiversiteit dalen 
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• reveals pollution’s severe and underreported contribution to Global Burden of Disease 

• “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.” 

Lifestyle diseases 

• Chronische welvaartsziekten of lifestyle diseases 

• Onvoldoende beweging, roken, ongezond voedingspatroon, overmatig 

alcoholgebruik, slaaptekort, stress 

• WHO: jaarlijks 40 miljoen voortijdige overlijdens door ‘welvaartsziekten’ 

• Hart- en vaataandoeningen: 18 miljoen slachtoffers, 45% ongezond voedingspatroon 

• 1960: opkomst westers dieet met verwerkte producten & opkomst obesitas 

• verslavend Fastfood 

• 35-40% gezondheidszorguitgaven gaan naar lifestyle diseases genezen: niet duurzaam 

• Socialiseren kosten versus preventie, veel kosten naar genezing ipv preventie 

• Dus dit moet je ook zien in termen van duurzaamheid 

• preventiebeleid mss veel goedkoper dan die geneeskunde 

• grote milieuproblemen zijn helemaal niet nieuw 

• 1895 Arrhenius over impact CO2-concentratie 

• 1985 oprichting Rainforest Action Network, maar ontbossing gaat door 

• reden = globale vraag naar vleesproducten stijgt 

• zelfsturende marktkrachten in geliberaliseerde markten leiden dus tot schade 

• schade is echter niet-intentioneel! 

• Consument/producent houden er geen rekening mee bij economische beslissingen 

wat die gaan doen, individuele consument die pot choco koopt staat niet stil bij 

welke gevolgen dit gaat hebben voor het regenwoud 

• Dus hierdoor werken markten eigenlijk niet goed 

• Extern effect (ontstaat doordat bij een beslissing die een individuele consument of 

producent neemt, dat die geen rekening houd met dat hij nog een ander effect heeft), je 

neemt een beslissing maar houd geen rekening met de andere effecten daarvan, leidt tot 

foute beslissingen 

• directe koppeling tussen economie en ecosysteem 

• koerswijziging nodig, hoe een andere koers kiezen? 

Niemand in de cockpit van de globale economie? 
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• markt = mechanisme om info te verwerken 

• op basis van alle mogelijke info zoekt de boordcomputer (“decentraal mechanisme 

van zelfregulerende markten”) naar evenwichtsprijs & - hoeveelheid  

• juiste info? Als er foute info in markt zit: 

• overheden→ bijsturen anonieme marktkrachten 

• radicale bijsturing niet evident want liberaliseren wereldmarkten is werk van decennia 

Markfalen en beleid 

• marktmechanisme verwerkt beschikbare informatie niet op een welvaart maximaliserende 

manier -> marktfalen 

• marktfalen nauw verweven met overheidsfalen 

• bvb. negeren ecologische schade 

• neoklassieke correctie voor negatief extern effect (externaliteit) 

• extern effect = niet-intentionele impact op andere partijen dan de marktpartijen (bv 

als je kotfeestje houd heb je een extern effect als je bovenbuur bv volgende dag een 

examen heeft) 

• we gaan proberen externe effecten te internaliseren (beseffen wat voor effect het 

heeft op bovenbuur en feestje door gaan zetten op café), internaliseren extern effect 

= het meenemen in je beslissing 

Externe effecten van Aluminiumfabriek 

Aluminiummarkt 

 

Het probleem 

• hoeveelheid bij marktevenwicht maximaliseert producenten- en consumentensurplus  

• … maar door pollutie van aluminiumfabrieken (negatief extern effect) is markt niet efficiënt 
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• reden =  kost aluminiumproductie groter voor maatschappij dan voor producent 

• sociale kost van aluminium =  private kosten van aluminiumproducenten  

    + externe kosten voor zij die lijden onder vervuiling 

Vervuiling en het Sociale Optimum 

 

Negatieve Externaliteiten 

• intersectie vraagcurve en sociale kostcurve bepaalt maatschappelijk optimale 

productieniveau! 

• maatschappelijk optimale productieniveau is lager dan het marktevenwicht 

• negatieve externaliteiten 

→ markten produceren grotere hoeveelheid dan maatschappelijk wenselijk 

• positieve externaliteiten  

 → markten produceren kleinere hoeveelheid dan maatschappelijk wenselijk 

• dit leidt tot een netto verlies aan welvaart → marktfaling 

 

Overheidsingrijpen: Pigouviaanse belasting en het sociale optimum 

 

Kost ongewenste vervuiling is A + B, we hebben sociale meerkosten ten 

opzichte van privebedrijf van A + B, In termen van welvaart word A 

weggestreept omdat deze consument en producent surplus zijn. Opp B 

wordt niet gecompenseerd, gaat tot zuiver welvaartverlies leiden, A is 

welvaartverlies die gecompenseerd wordt door surplussen, dus A is 

gewenste vervuiling, maar we produceren te veel en we hebben opp B 

die in de min gaat. 

Corrigeren van een speciaal effect door belastingen te gaan invoeren was 

het inzicht van Pigou. Dit zorgt ervoor dat evenwicht op het punt komt liggen 

van het sociaal optimum. Voorheen zeiden we dat dit verlies was doordat er 

minder consument en producenten surplus is, maar door de sociale factoren 

is er geen verlies. De oppervlakte B aan kosten voor de welvaart gaat 

hierdoor weg. Dus we hebben hierdoor een winst aan welvaart doordat B 

weggaat 
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Dynamische effecten 

• Pigouviaanse internalisatie optimaliseert ‘alleen maar’ pollutie, zorgt er niet voor dat 

bedrijven minder gaan uitstoten want ze denken ‘aah daar betalen we toch die belasting 

voor’ en de prikkel voor efficiëntie verdwijnt. 

• Goed instrument → zoektocht naar nieuwe technologieën; kan op lange termijn pollutie 

radicaal verminderen 

• Prijsinstrument tegenover technische regulering  

• 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%, dus jaarlijks krijgt de hele markt minder 

emissierechten. Maar probleem, overheid wilt emissie platform hele tijd doen dalen, 

maar als er dan economische crash is, is er veel minder economische activiteit 

waardoor er veel te veel emissierechten op de markt kwamen en hierdoor werden 

de emissierechten supergoedkoop.  Dus je moet emissie platform voldoende 

voorspelbaar maken voor bedrijven om zich eraan te gaan aanpassen. 

Pigouviaanse belastingen en emissierechten? 

  

Dus negatieve kost word met behulp van 

belastingen weggewerkt. En daardoor gaat 

welvaart erop vooruit. 

Stel voor een positieve externaliteit (positief 

zijeffect op MS doorwille van consumptie) gaan we 

gaan subsidiëren/negatieve belasting geven: bv 

zonnepanelen en onderwijs. 

Emissierechten bepalen hoeveelheid vervuiling de 

er maximaal kan zijn, qua beleid is het een veel 

makkelijker instrument want je bepaald het 

maximum 
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(te) Zachte correcties aan marktkrachten 

• Hoeveelheid emissierechten? 

• Belastingen op vervuiling, energiegebruik, grondstoffengebruik,… 

• Financierende vs. regulerende heffingen! 

IMPACT OF THE PHILADELPHIA BEVERAGE (SUGAR) TAX ON PURCHASES AND CONSUMPTION BY 

ADULTS AND CHILDREN 

surveyed individuals in Philadelphia and nearby comparison communities before tax and nearly one 

year after implementation of tax about their purchases and consumption of beverages  

 

- purchases of taxed beverages fell by 8.9 ounces per shopping trip in Philadelphia stores relative to 

comparison stores outside of the city  

- Philadelphia residents increased purchases of taxed beverages outside of the city 

- But the consumption fell a lot for children who couldn’t just take the car to the next city  

Zachte correcties aan marktkrachten 

• Subsidies voor technologische ‘oplossingen’ zoals hernieuwbare energie of elektrische 

voertuigen… 

• … terwijl expansie fossiele capaciteit doorgaat (bvb. Energiewende in Duitsland: 

hernieuwbare energie + steenkoolcentrales) 

• Globale subsidies voor fossiel energiegebruik nog steeds heel hoog: $ 500 tot $ 2.000 

mrd/jr 

• Beleid in BE extra complex, bvb 4 minsters van energie maar wel geen energiebeleid 
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• COP? 

Correcties aan marktfalen? 

Internationaal klimaatbeleid (1992 UNFCCC; CO2-uitstoot + 60%) 

daling EU? 

- efficiëntie, hernieuwbare energie 

- maar ook: afbouw industrie, invoer  

uit China (onze vervuilende producties worden nu      

 geïmporteerd vant buitenland 

- (ook lage bevolkingsgroei) 

EU CO2-doelstelling = 

min 80 tot 95% tegen 2050 

Conventionele luchtvervuiling in Europa 

Vervuiling door relatief weinig bronnen: makkelijker te doen dalen 

Bvb. fijn stof en CO2 enorm veel bronnen  

-> totale vernieuwing van totale infrastructuur is enige oplossing, maar is zeer    

 moeilijk 

Kan ons huidige democratische model wel correctie van marktfalen afdwingen? 

Concurrentiepositie? Deze gaat erop achteruit als je een duurdere prijs moet    

 vragen door je innovaties 

Lobby? 

Andere visie: M. Porter (1995) 

 

-> streng maar efficiënt milieubeleid stimuleert productiviteit en innovatie, het zal op lange termijn 

voorbatiger zijn om ecologisch te zijn want doordat je de eerste bent zal je meer gewaardeerd 

worden. 

 

geen eenduidig empirisch bewijs, 

maar ook niet negatief dus … 

… today? 

• can no longer rely on only rising GDP to make our societies better off  

• four objectives for economic policymaking should be:  

• environmental sustainability - achieving a stable and healthy level of ecosystem 

services  

• rising wellbeing –improving level of quality of life   

• falling inequality –reduction gap between income/wealth of richest and poorest, 

reduction in poverty, opportunities of those experiencing systematic disadvantage  

 
• system resilience –economy’s ability to withstand financial, environmental or 

other shocks without catastrophic and system-wide effects 

• Dus overheid zou niet alleen maar meer moeten focussen op economische 

groei, maar ook vooral kijken in het maken van hun beleid naar dit hierboven 
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Hoofdstuk 2, Behoeften, begeerten, modellen en beelden 

Economie. . .  

• 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 = groep mensen die interageert met elkaar  

• dus naast individuele beslissingen: op kot of dagelijks met openbaar vervoer 

• ook beslissingen als groep: investeren in openbaar vervoer?; boulevard langs 

de Seine in Parijs: wandelgebied of autoweg? 

• Allocatieprobleem! Welke middelen worden hoe ingezet? 

• Verdere nuancering! 

maatschappij en schaarse middelen 

• goed beheer van middelen  

= belangrijk omdat middelen schaars zijn 

• Beperkt = je kan maar een beperkt aantal goederen produceren 

• Schaarste= van je beperkte productie is je product gewenst waardoor er een te weinig 

aanbod is 

• Schaarste is niet dat je beperkt aantal goederen kan maken maar deze zijn niet gewild 

• Schaarste(=expliciet combineert deze vraag en aanbod): middel is schaars wanneer 

mogelijke aanwendingen van een middel de beschikbaarheid van dat middel overstijgen 

• Relatie met V&A! 

Schaars is niet zeldzaam! 

  

 

 

 

 

 

 

 

‘Schaarste’ in tijden van overvloed? 

• We zijn rijker dan ooit in monetaire termen 

Niet veel van kaart 

gemaakt, deze is 

schaars want 

schaarste drijft prijs 

omhoog want deze 

is zeer gewild 

 

Evenveel van 

gemaakt als de 

vorige, maar niet 

schaars want 

deze is niet echt 

gewild door 

mensen, prijs 

zeer laag 
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• Bemerk: publieke schuld! Veel schuld opgebouwd om die welvaart te kunnen 

bekomen. 

• Schaarste is iets anders in monetaire termen nu als toen in de IR 

• Schaarste ten tijde van begin economische analyse (IR) (Adam Smith, 1723-1790) 

• hongersnoden met enorme dodentol (15 tot 20% van bevolking), dus voeding is 

schaars 

• Efficiënte economische organisatie is strijd tegen honger en ontbering;  

‘onzichtbare hand’ brengt maximale welvaart via zelfregulerende markten 

 

 

 

schaarste vandaag  

 

 

 

 

 

 

 

 

maatschappij en schaarse middelen  

• goed beheer = belangrijk omdat middelen schaars zijn 

• schaarste: middel is schaars wanneer mogelijke aanwendingen van een middel de 

beschikbaarheid van dat middel overstijgen 

• behoefte: mogelijke aanwending van middelen 

• economische behoefte = verlangen van mens waaraan slechts voldaan door inzetten 

schaarse middelen 

• markt van Auto is eigenlijk markt van mobiliteit (auto (hoe er aan de behoefte 

voldaan wordt) vs mobiliteit (dit is de behoefte)) 

• maatschappij kan niet aan alle behoeften voldoen omdat middelen beperkt zijn 

• Consumeren in ratrace(consumptie MS) krijgt vaak competitief aspect: je hebt een auto 

nodig om te voldoen aan mobiliteit, maar je wil hem cooler en mooier dan je buurman voor 

prestige, dan zitten we in consumptie MS. Verkopers praten je die dingen aan. In reclame zie 

je vooral de auto die rijd, dus auto gaat veel eer om mobiliteitsbehoeftevraag. Dus 

allocatieprobleem gaat over behoefte aan mobiliteit die ze wil behandelen. 

Is ons natuurbudget die 

we opgesoupeerd 

hebben.  

Gelukkig beseffen we 

het ons vandaag, maar 

jammer genoeg 

handelen we er nog te 

weinig naar 
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• Consumptiemaatschappij 

• Behoefte versus begeerte? 

• duurzaamheid 

• 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 set beslissingsregels die in diverse contexten inzetbaar zijn 

Tools? 

• Allocatie van middelen door 

• centrale planner(dit doorstreept) 

• gecombineerd gedrag van gezinnen en ondernemingen (consumenten en 

producenten) op markten 

• Hoe maken mensen keuzes? 

Hoe maken economische actoren keuzes? 

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

Keuzes maken Om iets te krijgen moeten we gewoonlijk iets anders opgeven 

• Voedsel v. kledij 

• Vrije tijd v. Inkomen 

• Defensie v. onderwijs 

• Naar de les komen of uitslapen 

• beslissingen vereisen afwegen  

van opties tegen elkaar (afruil of trade-off, als we ene kiezen kunnen we andere niet hebben)  

en zich bewust zijn van deze opties 

Wat is de belangrijkste kost van een keuze? 

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

• beslissingen vereisen vergelijking tussen kosten en opbrengsten van verschillende 

alternatieven 

• Werken of studeren? 

• Studeren of uitgaan? 

• Naar de les of uitslapen? 

• opportuniteitskost (of alternatieve kost) van iets is  

• niet gerealiseerde opbrengst van best mogelijke alternatief 

 

=> wat je moet opgeven om het te krijgen 
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• Opportuniteitskost in actie: het beste alternatief ligt niet steeds voor de hand, maar bepaalt 

wel gedrag 

• Zweden betalen te vroeg te veel voorafbetaling aan belastingen. Extra geld dat ze 

toch over hebben die ze niet nodig hebben voor consumptie 

• Reden hierachter is zodat ze later dan meer zullen terug krijgen, plus dat ze 

negatieve rente krijgen op hun spaarrekening. Dus ze betalen meer belasting omdat 

de overheid alles wat je teveel betaald aan de belastingen volgend jaar terug krijgt, 

en daarop is de rente 0. Aan de bank gingen ze meer geld kwijt zijn, das dus je 

opportuniteitskost in werking 

• Basketballer: kon basketballen maar was ook slim genoeg om te doctoreren. 

Maar heeft voor professionele basketbal carrière gekozen omdat hij daarmee 

meer ging verdienen. Dus zijn opportuniteitskost is moest hij de universitaire 

carrière gekozen hebben. 

• Kost van iets= beste andere aanwerving?? 

marginale analyse 

• complexe keuzes = grote mate van onzekerheid, veel informatie 

• Intuitieve beslissingregel om alle informatie te verwerken (bv. Interesseert het mij) 

• Behavioural economics/psychologie doen hier vaak experimenten op 

• keuzes zijn vaak ook geen alles-of-niets keuzes 

• marginale veranderingen = kleine incrementele veranderingen aan bestaand plan of actie  

• extra uur studeren of op tijd gaan slapen zodat ik fris ben, dit is een marginale 

beslissing 

• principe van last-minute vliegtickets: als er leeg zitje is zou er toch niemand 

meegaan, dus krijg je geen geld daarvoor, last minute maken ze prijs zakken omdat 

ze liever nog iemand meenemen aan een mindere prijs dan niemand meenemen en 

niets verdienen= marginale analyse 

mensen maken (betere) keuzes door marginale kosten en baten te vergelijken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eerste jaar heeft het niet veel kosten om naar de schaakclub te gaan, maar hoe langer je erin zit, hoe meer je moeilijkere 

dingen moet leren. Maar ieder jaar kan de persoon opnieuw overwegen om ermee te stoppen of niet, want kan opeens 

niet meer leuk zijn, door het schaken mis je een studie aan de unief enzo, dus marginale kosten baten analyse om te 

gaan bepalen wat je actie gaan zijn, stoppen of doorgaan. Want in dit geval zijn de marginale kosten ieder jaar gestegen 

dus als de opbrengsten minder worden dan dat dan zal persoon er mee stoppen. Bv een zesde jaar doen, dan is de kost 

groter dan het plezier, dus je stopt. Totale opbrengst = blauwe vlakte, tot studie kost = orange 
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Mensen reageren op prikkels (incentives) 

• wijzigingen in kosten en/of baten brengen mensen er toe om hun gedrag aan te passen 

• -> overheidsbeleid, overheid als ze maatregel instellen moeten ze goed overwegen 

welke incentives van mensen daarmee gepaard gaan. 

• Benzineprijzen en autotypes? 

 

Economische actoren (mensen!) reageren op prikkels (incentives) 

• Marginale wijzigingen in kosten of baten brengen mensen er toe om hun gedrag aan te 

passen 

• Kijk uit voor onbedoelde effecten!  

• Wet op veiligheidsgordel in de auto: 

Waarom in EU kleine auto’s met kleine 

motors? Omdat In EU de benzineprijzen 

dubbel zo duur zijn. Dus in de EU kijken 

ze naar motors die zo weinig mogelijk 

verbruiken omdat benzine zo duur is, 

auto’s klein en efficiënt maken. Dus dit 

wordt op de markt in rekening gebracht 

voor EU verkopers 

Waarom in VS grote met grote motors? 

Benzineprijzen veel lager want land zelf 

produceert ook olie dus waarde ervan 

laag van olie. Dus vandaar dat auto’s 

groot en inefficiënt mogen zijn. 

Je kan ook in termen milieu toepassen en kijken 

hoeveel sommige bedrijven moeten beperken. BV 

als kosten irreversibel worden aan 3, dan zal 

optimum op 3 komen te liggen. Zo kijk je wat kost is 

van beter te zijn voor het milieu.  
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    minder doden per ongeluk, meer ongelukken 

 

 

 

 

• economie ‘algemeen evenwichtseffecten’ iets wat gebeurt in 1 markt heeft vaak ook inpakt 

op andere markten 

• E.g. huizenprijzen in silicon valley: alle tech bedrijven zitten bij elkaar: evenwicht 

effect: veel vraag naar huizen, dus huizenprijzen enorm gestegen daar, dus iemand 

non actief in die sector kan die huizen niet betalen. : tech bedrijf hot market, 

verdienen meer, gaan samentroepen, huizen waar rond ze samentroepen duurder 

omdat ze meer geld hebben en omdat er veel vraag naar is. 

Markten zijn meestal een goede manier om economische activiteit te organiseren 

Markten zijn niet altijd een goede manier om economische activiteit te organiseren 

• Wanneer de markt er niet in slaagt de middelen efficiënt toe te wijzen spreken we van 

markfaling, markt gaat ons niet kunnen helpen als we het zomaar zijn ding laten doen 

(overheden zullen wel kunnen tussenkomen om dit falen tegen te werken) 

• Marktfalingen kunnen o.a. veroorzaakt worden door   

• externaliteit = impact beslissing op welzijn van omstaander, de kosten zijn duurder 

dan gedacht, bv. De uitstoot van een producent heeft impact op klimaat en heeft 

daardoor effect op omstaanders maar producent betaalt hier niet voor en houd hier 

geen rekening mee, hier grijpt overheid dan op in.  Veel lawaai maken 

snacht bij het uitgaan, je maakt mensen wakker, bij bepaalt gedrag houd je geen 

rekening met een impact daarvan op anderen 

• marktmacht = macht van persoon/bedrijf (kan ook consument zijn als deze de 

enigste consument is met meerdere bedrijven die hem iets willen verkopen) om 

prijzen ongepast sterk te beïnvloeden. Bv. Varkensvlees of melk producenten hun 

gekregen geld wordt betaald door de grote distributeurs die de prijs bepalen 

waardoor dat varkensboeren onderbetaald worden. 

Overheden kunnen soms de marktuitkomst verbeteren 

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

bevorderen 

• Niet noodzakelijk altijd het geval 

• Cf. politiek beslissingsproces 

• Voldoende informatie? (VS voorbeeld medische foutdoden) 

• Overheden scheppen ook kader waarbinnen de markt kan werken 

Incentive/prikkel waar overheid geen rekening mee gehouden werd Overheid ging 

uit dat rijgedrag van mensen niet ging veranderen Maar mensen gingen juist wel 

roekelozer rijden, (on)bewust Dus daarom dat overheid aan incentives moet 

denken die gevolgd Zullen worden na beslissing. 
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• Bvb. Eigendomsrechten bv je eigen examen, jij krijgt die punten dus als je meer 

studeert verhoog je je punten, je prikkel om te studeren blijft bewaard omdat je bij 

lage punten kan gaan kijken wat er fout liep en het eventueel aan te vechten, 

hetzelfde bij de economie, als de overheid iets fout doet kan je dat ook aanvechten 

en zo blijft de economie goed draaien ; , patenten, pandverkopers weten hoeveel ze 

belastingen ze iedere keer moeten betalen en kunnen op basis daarvan kiezen om 

deel te nemen aan de markt of niet 

Economische modellen 

• Economen gebruiken modellen om de werkelijkheid te vereenvoudigen en zo de wereld 

beter te begrijpen 

• Beleidsaanbevelingen!  

Rol van aannames (assumpties) 

• Economen maken aannames om de wereld begrijpelijker te maken 

• Economen gebruiken verschillende aannames om verschillende vragen te 

beantwoorden 

• Een paar veelgebruikte aannames 

• Ceteris paribus: alle andere grootheden blijven gelijk, constante 

• Perfecte informatie: kopers en verkopers hebben perfecte kennis over alle aspecten 

van de markt 

Twee eveneens niet realistische modellen! 

Het gebruik van modellen en hypothesen 

• Selectie van variabelen voor in ons model 

• Voorbeeld: impact hoger inschrijvingsgeld op instroom universiteit, de instroom is de 

laatste 40 jaar verhoogt en het inschrijvingsgeld ook, hoger inschrijvingsgeld= meer 

studenten? Nee je mist een pak andere dingen in je model. Inschrijvingsgeld= 

relatieve prijzen, hoe met geldverandering doorheen de tijd, meer kinderproductie, 

pc die efficiënter, is het dan nog steeds duurder geworden? 

• Ceteris paribus: # studenten in middelbaar onderwijs? Mss heeft het 

daarmee te maken 

• Wijziging algemeen prijspeil 

• ZO bouw je een model op, ene dingen stop je erin en andere kun je 

mechanisme bedenken waardoor een variabele geen/beperkte invloed heeft 

en laat je eruit 

• Hypothese van perfecte informatie 

• Sensitiviteitsanalyses! = de gevoeligheid voor bepaalde assumpties, als we ass te 

gevoelig vinden(bv te streng), wat gebeurt er dan als we die laten vallen, hoe 

beïnvloed dat het model en hebben we dan nog steeds zelfde werking van de markt 
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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) 

• Het tendeert zelf naar een evenwicht dus je moet er van afblijven en niets aan 

doen 

• In vrije economie, zonder beperkingen ingesteld door overheden en zonder 

dominante marktpartijen zoals monopolisten 

• Laissez-faire! 

Geldstroom en reële stroom 

 

te eenvoudig? 

 

met overheid en buitenland!  

 

 

 

 

 

= arbeidsmarkt en 

kapitaalmarkt 

Interacties op versch 

markten tussen bedrijven en 

gezinnen 

Voor fysiocraten goed model 

want overheid moest niets 

doen, 

Andere zeggen dat overheid er 

wel bij moet en in verbinding 

moet staan met gez en 

bedrijven: belastingen, subsidies 

voor beide 

Sommige zeggen dat we grotere rol aan de 

overheid moeten geven. Dan staan deze met 

alles in verbinding (bedrijven, gezinnen, 

markten) door belastingen, subsidies, 

uitkeringen. Zo breiden we dus het model uit 

en zien we wat als er gebeurt als we ze 

toelaten in het buitenland 
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NUT? (simpele modellen hebben vaak een 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 op zich niet verkeerd, met loonbehoud is irrealistisch, tenzij 

productiviteit naar omhoog gaat 

• ? 

arbeidsduurvermindering met loonbehoud  

= hogere (arbeids)kost voor bedrijven  

 minder tewerkstelling, prijsstijgingen voor gezinnen 

 lagere koopkracht en consumptie  

(+ verlies aan competitiviteit t.o.v. buitenland) 

We moeten naar een werkweek van 32 uur mét loonbehoud 

• arbeidsduurvermindering op zich niet verkeerd, met  

loonbehoud is irrealistisch, tenzij productiviteit naar omhoog gaat, want werknemer wordt 

gwn duurder, dus werknemer moet dan al het werk van voordien in minder uur doen, dan 

zou het wel werken 

• <--> arbeidsmarkt bestaat niet uit vast aantal jobs!  

klopt niet dat er 20% ‘nieuwe’ banen vrijkomen als iedereen 20% minder gaat werken 

• werkt enkel wanneer arbeidstijd, loon, en kwaliteit werknemers gezamenlijk 

veranderen 

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

(afruil!), bvb. minder geld voor pensioenen en andere collectieve behoeften 

Embedded economy (in boek blz 85-88) 

Principe van Raworth:  
o De economie is ingebed inde maatschappij en de maatschappij is ingebed in het ecosysteem 

▪ Wat gebeurt in de economie heeft een impact op onze maatschappij & ecosysteem >< 

omgekeerd hebben veranderingen in het ecosysteem een impact op onze maatschappij en 

economie 

 



Wout Coolen, samenvatting economie 2021-2022 

o Zon is bron van alle leven & dus ook van de grondstoffen die we ontginnen → wij gebruiken deze 

grondstoffen om te verwerken in onze economie en zo welvaart te creëren → naast de creatie van 

welvaart zijn er ook afvalstromen → deze hebben een impact op de economie, maatschappij en 

ecosysteem (bv: vervuiling v zee heeft impact op voedselindustrie → vis)  

 

 

 


