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0. Inleiding 

0.1 Doel 

1.1.3 Behoefte 

- Economie: Wetenschap die zich toelegt op het bestuderen van keuzeproblemen 

- Belangrijk waarom? Belangrijke beslissingen nemen, problemen in wereld beter begrijpen 

- Doel: streven naar bevrediging van behoeften met behulp van schaarse middelen 

- Economisch principe: met beschikbare middelen trachten maximale behoeftebevrediging te 

bereiken 

- Behoefte is subjectief en bestaat uit, primaire, immateriële, individuele en collectieve 

behoeftes 

1.1.2 Schaarse middelen 

- Schaarse middelen ≠ zeldzaam, het zijn goederen en diensten waarvan de verlangde 

hoeveelheid de beschikbaarheid zou overtreffen als het gratis ter beschikking stond 

- Met ons inkomen kunnen we niet tegelijk aan al onze behoeften voldoen 

1.1.3 Nuttigheid en keuzeprobleem 

- Keuzeprobleem: welke keuzes maak ik?  

- Consument streeft bij de keuze van zijn inkomen naar een maximaal nut, maximale 

bevrediging van zijn behoeften en de optimale goederencombinatie. Deze keuze wordt 

bepaald door economische en niet economische factoren 

- Economie: studie van het menselijk streven naar bevrediging van behoeften met behulp van 

schaarse middelen 

0.2 Welvaart en welzijn 
- Welvaart: de mate waarin de behoeften met de beschikbare middelen kunnen worden 

bevredigd 

- Welzijn: de mate waarin de bevolking zich in zijn behoeften bevredigd acht 

0.3 Soorten goederen 
- Vrije goederen: niet schaarse goederen bv, lucht 

- Individuele goederen: de consumptie van de een rivaliseert met de andere 

- Collectieve goederen: geen rivaliserende consumptie, bv politie 

- Quasi collectieve goederen: uitsluiting is mogelijk, maar beschikbaar voor groot publiek, bv 

privéschool 

- Consumptiegoederen: bevredigen onmiddellijk behoefte 

- Verbruiksgoederen: 1 maal gebruiken, bv brood 

- Gebruiksgoederen: verschillende malen gebruiken 

- Investeringsgoederen: dienen om andere goederen te produceren 

- Kapitaalgoederen: duurzame investeringsgoederen, bv gebouwen 

- Vlottende investeringsgoederen: niet duurzame investeringsgoederen, bv grondstoffen 

  



5 | E c o n o m i e |  C e d r i c  B o o n e  
 
 

0.4 Consumptie en productie 
- Consumptie: aanwenden van goederen, besteden van het inkomen, niet productieve 

doeleinden 

- Productie: scheppen/toevoegen van waarde, verwerven van inkomen 

- Productiefactoren:  

o Natuur: grondstoffen 

o  Arbeid: alle mogelijke arbeidsprestaties 

o Kapitaal: het geheel van door mensen geproduceerde productiemiddelen 

0.5 Methode 
- Inductief: gebaseerd op feiten ervaringen of vaststellingen 

- Deductief: gebaseerd op een beginsel of axioma waaruit men nieuwe besluiten trekt 

- Inductief en deductief combineren om beste resultaat te behalen 

0.6 Ceteribus paribus clausule 
- Ceteris paribus: een economisch verschijnsel bestuderen afhankelijk van 1 variabele terwijl 

het andere constant blijven 

0.7 Micro-, meso- en macro-economie 
- Micro economie: bestudeert het gedrag van 1 gezin/bedrijf 

- Meso economie: bestudeert het gedrag van 1 bedrijfstak/regio 

- Macro economie: bestudeert het gedrag van alle gezinnen/bedrijven van een land 
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1. Consumenten 

1.1 Keuze van optimale goederencombinatie 

1.1.1 Preferenties 

- Preferenties onder invloed van: gezinssituatie, sociale klasse, religie, woonplaats, 

nationaliteit, persoonlijkheid, levensstijl, attitude 

- Eerste Wet van Gossen of wet van het dalend grensnut: naarmate met meer beschikt over 

een aantal eenheden van een bepaald goed daalt voor de consument het nut dat de laatste 

eenheid aan het nut toevoegt 

- Marginaal nut of grensnut: het nut van de laatst toegevoegde eenheid 

1.1.2 Budget en prijzen 

- Budget: Pa.Aq + Pb.Qb = budget, grafiek kunnen uitleggen 

  
 

- Rode lijn is budgetlijn: lijn der goederencombinaties bij een bepaald beschikbaar inkomen 

- Budgetlijn: lijn der mogelijkheden, de rechte die de combinaties van twee goederen 

weergeeft die de consument met een bepaald budget kan aanschaffen 

- Bij een inkomensverandering verschuift de lijn evenwijdig 

- Bij een prijsverandering verandert de helling van de budgetlijn 

- Nominaal inkomen: wat je verdient 

- Reëel inkomen: wat je ermee kan doen, aka koopkracht 

1.2 De vraagcurve 

1.2.1 De afleiding van de individuele vraagcurve 

- Vraagcurve: geeft weer welke hoeveelheid van een bepaald goed de consument bereid is te 

kopen tegen een reeks van prijzen. Negatief verloop 

1.2.3 Verschuivingen van de individuele vraagcurve 

- Bij een stijging van het inkomen verschuift de vraagcurve naar rechts, men kan meer kopen 

van een bepaald goed 

- Complementaire goederen: auto  benzine 

- Substitutionele goederen: appel  peer 
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1.2.4 Collectieve marktvraag curve 

- Collectieve vraag: marktvraag, geeft weer welke hoeveelheid alle consumenten kopen tegen 

een reeks van prijzen  optelling van de individuele vraagcurven 

- Wijziging van de marktvraag door: 

o Preferenties (reclame milieu) 

o Samenstelling bevolking (vergrijzing) 

o Inkomen 

o Vermogen: Pigou effect  daling van de prijzen stijgt consumptie, dus wordt er 

minder gespaard naarmate het bezit stijgt 

- Bandwagoneffect: de hoeveelheid die men van een bepaald goed vraagt stijgt omdat men 

bemerkt dat andere consumenten het kopen (das kei cool gast ojooo!) 

- Snobeffect: de gevraagde hoeveelheid neemt af omdat het te gangbaar is (gast ik ben geen 

schaap, len) 

- Pigou effect: een daling van het algemeen prijsniveau laat de reële waarde van de liquide 

middelen toenemen, waardoor consumptie stijgt 

1.3 Elasticiteit van de vraag 

1.3.1 De prijselasticiteit van de vraag 

- Prijselasticiteit van de vraag: geeft weer in welke mate de gevraagde hoeveelheid verandert 

als gevolg van een prijsverandering 

- Ev= ΔQv/Qv0;    ΔQv=Qv1-Qv0 en ΔP=P1-P0 (vb. boek pg 25) 

          ΔP/P0 

- Unitair prijselastische vraag: een bepaalde prijsverandering leidt tot een evenredige 

verandering in de gevraagde hoeveelheid 

- Prijselastische vraag: bepaalde prijsveranderingen leiden tot een meer dan evenredige 

wijziging in de gevraagde hoeveelheid 

- Prijsinelastische vraag: bepaalde prijsveranderingen leiden tot een minder dan evenredige 

wijziging in de gevraagde hoeveelheid 

- Volkomen prijsinelastische vraag: Ev= 0 , verandering in prijs zorgt niet voor een 

verandering van de gevraagde hoeveelheid 

- Volkomen prijselastische: vraag Ev= - ∞, consument is uiterst gevoelig voor de prijs en past 

onmiddellijk de vraag aan 

- Determinanten van de elasticiteit: 

o  Aard van de behoefte 

o Aandeel van een bepaald goed in het budget 

o Inkomensniveau 

o Substitueerbaarheid 

o Beschouwde tijdsperiode (moet maar in u boek lezen luts) 

 

 

  



8 | E c o n o m i e |  C e d r i c  B o o n e  
 
 

1.3.2 De kruiselingse prijselasticiteit van de vraag 

- Kruiselingse prijselasticiteit: geeft weer in welke mate de gevraagde hoeveelheid van goed x 

wijzigt als gevolg van de prijswijziging van goed y 

- Ek = ΔQvx/Qvx0;    ΔQvx=Qvx1-Qvx0 en ΔPy=Py1-Py0 

            ΔPy/Py0 

- Ek >0 : positief bij substitueerbare goederen; effect van duurder openbaar vervoer op 

autovervoer 

- Ek <0: negatief bij complementaire goederen; effect van duurdere fietsen op fietsbanden 

- Ek brengt de complementariteit of substitueerbaarheid van een goed tot uitdrukking 

- Hoe groter |Ek|, hoe beter beide goederen substitueerbaar of hoe meer ze complementair 

zijn 

1.3.3 De inkomstenelasticiteit van de vraag 

- Inkomenselasticiteit van de vraag: geeft weer in welke mate de gevraagde hoeveelheid 

verandert bij verandering van inkomen 

- Ey= ΔQv/Qv0= (ΔQv/Qv0).(Y0/ΔY) 

          ΔY/Y0 

- Wet van Engel: stijging van het inkomen doet de uitgaven voor voeding procentueel dalen en 

die voor luxegoederen procentueel stijgen 

- Engelkromme: het verband tussen gevraagde hoeveelheid van een goed en het inkomen van 

de consument grafisch voorgesteld 

- |Ey| >1 : inkomenselastische vraag bij luxeproducten 

- |Ey| <1 : inkomensinelastische vraag bij voeding 

- Ey<0: inferieur goed, men schakelt over op kwaliteitsvoeding bij stijging van het loon 

- Praktisch nut:  

o Een bedrijf kan zich een idee vormen van wat er gebeurt met zijn verkopen als de 

prijzen van een substituut voor zijn product dalen 

o Een bedrijf kan het effect nagaan van verhoging van indirecte belastingen 

o De overheid weet van welk soort bedrijven het slechter gaat gaan bij stijgen of dalen 

van de inkomens 

o De overheid kan een idee krijgen wat er gebeurt met de opbrengst van de btw als de 

tarieven verlagen 

o Een bedrijf kan inschatten wat er met zijn omzet gaat gebeuren als de inkomens 

volgend jaar stijgen 

- Alle elastische curven kunnen uitleggen en tekenen 

1.4 Consumentengedrag in België 

1.4.1 Het bestedingspatroon van de Belgische particulieren 

- Reële rente: nominale rente – inflatie 

- Lezen rest van hoofdstuk /boring 
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1.4.2 Spaargedrag van Belgische particulieren 

- Spaargeld kan aangeboden worden op de vermogensmarkt of opgepot worde 

- Best spaargeld beleggen, makes the world go round 

- Spaarneiging wordt uitgedrukt via de brutospaarquote (het aandeel in inkomen dat niet 

wordt uitgegeven) 

- Factoren die spaargedrag op lange termijn bepalen: 

o Leeftijd 

o Inkomen 

- Levenscyclusmodel van Modligiani (tekenen en uitleggen) 

 
 

- Factoren die spaargedrag op korte termijn bepalen 

o Economische omgeving die wijzigt 

 Inflatiepeil 

 Conjunctuur 

 Toegankelijkheid kredietmarkten 

 Belastingen 

1.5.2 Indexcijfer der consumptieprijzen 

- Indexcijfer der consumptieprijzen:  

o Meetinstrument van de levensduurte 

o Moet de gemiddelde verandering van de gezinsuitgaven weergeven 

o Korf van goederen met hun prijzen die representatief zijn voor het 

consumptiepatroon 

o Basis 2004 = 100 

o Indexcijfer bepaalt de loonvorming en de evolutie van de sociale uitkeringen 

o Gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen: het indexcijfer zonder bepaalde 

producten (tabak, alcohol, benzine) om de hoge taksen buiten berekening te laten 

o Inflatie % = proc. Δ van het indexcijfer 

- Inflatiepercentage jaar X = indexcijfer jaar X – indexcijfer jaar (X-1) * 100 

                                                                      Indexcijfer jaar (X-1) 
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2. Producenten 

2.1 De bepaling van de optimale productiegrootte 
- Optimale productiegrootte: bij welke productieomvang is de winst het grootst 

- TW = TO – TK 

- TO = Q * P 

- TK = ingezette productiefactoren * vergoeding 

- Productiviteit: output producten / input productiefactoren 

- Kortetermijnproductie: verband tussen productie en arbeid (gebouwen, machines) 

- Langetermijnproductie: alle kosten worden variabel, gebouwen breiden uit, verband tussen 

productie en alle productiefactoren 

2.2 De wet van de toe- en afnemende meeropbrengst 
- Tabel 2.1 pg 61 begrijpen 

- Marginale productie: de toeneming van de opbrengst bij verhoging van 1 van de 

productiefactor, ΔTP/ΔA 

- Gemiddelde productie: gemiddelde opbrengst van 1 eenheid arbeid 

 

 
- Zolang de MP stijgt, neemt de TP progressief toe. 

- Wanneer de MP daalt maar positief blijft, neemt de TO degressief toe. 

-  Wanneer de MP negatief wordt, daalt de TP. 

- MP snijdt GP in haar maximum 
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- Zolang de MP groter is dan de GP, stijgt de GP m.a.w. de GP is op haar maximum als de GP en 

MP aan elkaar gelijk zijn  

- Wet van de afnemende meeropbrengsten (ervaringsregel) m.a.w., als men de eenheden 

arbeid toevoegt zal de TP eerst meer dan evenredig en vervolgens minder dan evenredig 

toenemen 

2.3 Het kostenverloop 
- Om te produceren zijn productiemiddelen nodig die geld kosten = productiekosten 

- Inzicht in kostenvariabelen belangrijk voor het bereiken van optimale productieomvang 

2.4 Het opbrengstenverloop 
- Prijszetter ≠ prijsnemer 

- Volkomen concurrentie: (volledige mededinging) de marktvorm waarin de prijs van het 

product voor het individuele bedrijf een gegeven vormt, prijs staat vast 

2.5 De optimale productiegrootte bij volkomen concurrentie 
- Breakeven= productiegrootte waarbij TO = TK 

- Aanbodcurve kent een stijgend verloop tussen de prijs en aangeboden hoeveelheid 

- Collectieve aanbodcurve pagina 84 

- Breakevenomzet/afzet = min omzet/afzet  opdat alle kosten zouden gedekt zijn 

- Er is winst zodra GTK onder de GO dalen 

- Zolang de marginale opbrengst groter is dan de marginale kost realiseert het ondernemen 

op deze eenheid extra winst 

2.6.2 Beweging langs de individuele aanbodcurve 

- De aanbodcurve verloopt stijgend 

- Bij een gelijkblijvende prijs geven de dalende kosten aanleiding tot een toename van de 

aangeboden hoeveelheid van Qa1 naar Qa2, de aanbodcurve verschuift daardoor naar rechts 

2.7 De prijselasticiteit van het aanbod 
- TO=P. Q 

- (kost)P.Q=TCK+TVK + winstmarge 

- P.Q=TCK+(GVK.Q) 

- (P.Q)-(GVK.Q)=TCK 

- (P-GVK).Q=TCK 

- Q=TCK/(P-GVK) 

- Prijselasticiteit van het aanbod: geeft weer in welke mate de aangeboden hoeveelheid van 

een bepaald goed wijzigt in geval van een wijziging in de prijs van een goed 

- Ea = proc. Δ van aangeboden hoeveelheid / proc. Δ van prijs 

- Ea=+1 : unitair/evenredig prijselast aanbod 

- Ev>+1 : prijselast aanbod, vakanties 

- Ev<+1 : prijsinelast aanbod 

- Ev=0 : volkomen prijsinelast aanbod, veiling/markt 

- Ev=-∞ : volkomen prijselast aanbod; geen verband tussen P & Q 

- Determinanten: aard van het product, tijdsperiode 
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3. Prijsvorming 

3.1 Markt en marktvormen 
- Markt: geheel van vraag en aanbod van een bepaald goed 

- Marktvormen afhankelijk van 4 factoren: 

o Aantal marktpartijen 

o Mate van doorzichtigheid of volkomenheid: prijs, kwaliteit, assortiment 

o Toetredingsmogelijkheid: open vs. gesloten, oprichtingskosten, enz. 

o Mate van productdifferentiatie: homogene en heterogene producten 

3.2 Volkomen concurrentie 

3.2.1 Kenmerken 

- Kenmerken volkomen concurrentie (komt in werkelijkheid zelden voor):   

o Veel vragers en aanbieders die geen impact hebben op de prijs; prijsnemer of 

hoeveelheidsaanpasser 

o Mark is doorzichtig of transparant 

o Voor iedereen toegankelijk 

o Homogene/identieke producten 

3.2.2 Het marktevenwicht bij volkomen concurrentie 

- Bij een plotse stijging van de vraag naar varkens zou er in theorie een nieuwe 

evenwichtsprijs tot stand moeten komen die vraag en aanbod weer in evenwicht brengt. 

Aanbod van varkens kan niet onmiddellijk uitgebreid worden waardoor de prijs plots sterk 

stijgt. Hierdoor zal het aanbod massaal uitgebreid worden waardoor de consument slechts 

een lagere prijs betaalt wat het aanbod weer laat inkrimpen enz. tot V=A bij P0. Evenwicht 

wordt bereikt na een paar prijsaanpassingen. (lezen pg 101) 

3.2.3 Dynamische vraag en aanbodrelaties 

- Het spinnenwebtheorama 
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- Spinnenwebtheorama: een aanpassing van aanbod en vraag vindt niet onmiddellijk plaats, 

uitleg, 3.2.2 

3.3 Onvolkomen concurrentie 
- Onvolkomen concurrentie: 

o Monopolie 

o Oligopolie 

o Monopolistische concurrentie 

- Op de markten worden veelal heterogene producten aangeboden 

o Geeft de aanbieders een invloed op de prijs 

o Consument laat zich niet enkel leiden door de prijs 

3.3.1 Het monopolie 

- Fusies en overnames zorgen voor een beperking van de producenten  maakt toetreding 

moeilijker 

- Monopolie: 

o 1 aanbieder 

o Enige prijszetter maar geen onbeperkte machtpositie 

o Types: overheidsmonopolie, natuurlijk monopolie, feitelijk monopolie 

o Welke prijs zal hij stellen om zijn winst te maximaliseren 

- Vaststellingen onvolkomen concurrentie: 

o Bij prijsdaling stijgt TO eerst progressief en daalt onder een bepaald prijsniveau 

o Tot X: TO stijgt waar prijselast van de vraag <-1 (prijselast vraag)  monopolist 

heeft belang bij een lagere prijs 

o Na X: TO daalt waar prijselast tussen -1 en 0 ligt (inelast vraag)  monopolist heeft 

belang bij hogere prijs 

o Monopolist moet zorgen dat prijswijziging geen daling van TO geeft 

o MO=P bij volkomen concurrentie, MO<P bij monopolie wegens opbrengstafname 

door lagere verkoop 
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-  
- Evenwicht van de monopolist: 

o Omzetmaximalisatie waar MO = 0  prijselast = -1 

o Winstmaximalisatie: Q waar afstand tussen TO en TK het grootst is 

3.3.2 De oligopolie 

- Oligopolie kenmerken: 

o Enkele aanbieders, groot marktaandeel 

o Komt vaak voor in industrie 

o Prijszetters 

o Heterogeen en homogeen 

o Toetreding wordt bemoeilijkt door patenten, grote investeringen 

- Evenwicht van een oligopolist: 

o Geen algemeen theorie wegens onwetendheid over reactie van andere producenten 

o Neerwaartse prijsstarheid wegens vrees voor prijzenoorlog op een markt met een 

beperkt aantal aanbieders  structurele inflatie in industriële landen 

o Kartelvorming = prijsafspraken onder oligopolisten, om concurrentie te beperken 

o Differentiatie eerder op een vlak van kwaliteit, service, = non price competition 
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3.3.3 De monopolistische concurrentie 

- Kenmerken monopolistische concurrentie: 

o Komt het meeste voor, vb. in detailhandel 

o Veel aanbieders, heterogene producten 

o Producent tracht door productdifferentiatie een deel van de markt te monopoliseren 

o Vrije toetreding 

o Dalende afzetcurve 

o Beperkte prijszetting door substitutiemogelijkheden  prijsafzetcurve elastischer 

dan bij monopolie 

o Reclame belangrijk voor imago op te bouwen 

- Kenmerken van evenwicht van monopolistische concurrent: 

o Winst maximaal bij een Q waar MO = MK 

o Volkomen concurrentie: vrije toetreding zorgt voor evenwichtsprijs en op LT hebben 

alle producenten de optimale bedrijfsgrootte 

o Monopolistische concurrentie: hogere GTK, hogere P en lagere Q 

o Vaak wordt het product heterogeniteit hoger gewaardeerd dan homogeniteit 

3.4 Prijsbeleid in België 
- Prijsbeleid in België: voor mij 1993 was er prijzencontrole, nu is dit niet meer nodig door de 

automatische beperking van de prijzen door de concurrentie 
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4. Macro economische grootheden 

4.1 De economische kringloop 
- BBP: bruto binnenlands product, de belangrijkste macro economische variabele die de 

economische activiteit uitdrukt die tot stand komt door de samenwerking tussen gezinnen, 

bedrijven, overheid en buitenland 

- Samenwerking wordt voorgesteld door het kringloopschema

 
- INR: instituut voor nationale rekeningen, houdt de transacties tussen de verschillende 

huishoudingen bij 

4.2 Productieoptiek 
- Economische activiteit:  

o Productieoptiek: totale waarde van geproduceerde goederen en diensten in 1 jaar 

o Bestedingsoptiek: totale uitgaven in 1 jaar die naar de producenten vloeien 

o Inkomensoptiek: totale inkomen in 1 jaar voor prestaties voor productieve prestaties 

- Kringloopgedachte: som van bestedingen = som van vergoedingen aan productiefactoren 

4.2.1 Bruto en netto 

- Brutoproduct: productie van consumptiegoederen + investeringsgoederen 

- Brutoproduct: waarde verkochte consumptiegoederen + waarde bruto – investeringen 

- Bruto-investeringen: vervangingsinvesteringen + netto-investeringen 

- Alleen uit netto investeringen ontstaat nieuw inkomen, vervangingsinvesteringen dienen 

enkel om productieapparaat te vernieuwen 
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-  
- Nettoproduct: brutoproduct – vervangingsinvesteringen 

- Nettoproduct: waarde verkochte consumptiegoederen + waarde netto-investeringen 

- Netto-investeringen: uitbreidingsinvesteringen + voorraadwijzigingen 

- Uitbreidingsinvesteringen: om productie te verhogen 

- Voorraadstijging: toename van investeringsgoederen of niet verkochte consumptiegoederen 

- Bruto toegevoegde waarde: marktprijs – aankoopprijs (grondstoffen en diensten van 

derden) 

- Netto toegevoegde waarde: bruto toegevoegde waarde- afschrijvingen 

- Figuur 4.3 pg 129 bekijken 

- Brutoproduct: 
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4.2.2 Tegen marktprijzen en factorprijzen 

KENNEN OF NIET KENNEN THATS THE QUESTION 

4.2.3 Nationaal en binnenlands 

- Figuur 4.9 begrijpen pg 138 

- BPm: hoeveelheid productie * prijs 

- BNPm: BBPm + inkomens uit het buitenland – inkomens aan het buitenland 

- BBP: stijgt of daalt door productie en of hogere prijzen 

- BBPm: dé macro-economische grootheid bij uitstek gezien het een indicator van de 

tewerkstelling in ons land 

-  
- Nominale BBP: BBP tegen lopende prijzen = geldbedrag van het BBP, drukt niet uit wat er 

mee kan gekocht worden 

- Reële BBP: BBP naar volume = BBp gemeten in prijzen van het voorgaande jaar = drukt de 

koopkracht uit van het BBP, drukt de hoeveelheid goederen uit die men ermee kan kopen, 

laat toe om het BBP tussen jaren te vergelijken zonder de inflatie in beschouwing te nemen 

- BBP per hoofd van de bevolking: goede maatstaf voor de welvaart 

- Beperkingen aan BBP voor maatstaf van welvaart: 

o Welke opofferingen? Vrije tijd, milieu, verspilling 

o Productie voor eigen consumptie niet inbegrepen 

o Toenemende uitgaven voor milieubehoud 

- Groen BBP: BBP – correctie voor afname kwaliteit leefmilieu 

- Nationale boekhouding: systematisch optekenen van de verrichtingen tussen de 

verschillende huishoudingen gedurende 1 jaar in een land 
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4.5 Nationale rekeningen 
- Nationale rekeningen als onderdeel van de nationale boekhouding: 

o Bevat economische aggregaten, besparingen, bruto-investeringen, nationaal finaal 

verbruik 

o Geeft inzicht in Y, BBP, ... 

o Toont evolutie van de reële groei van het BBP 

4.6 Macro economische gegevens van de Belgische economie 
- Groei van het BBP tussen 2003-2007 dankzij: 

o Consumentenvertrouwen, groei van particuliere bestedingen 

o Schuldreductie 

o Verlaging personenbelasting 

o Tewerkstelling 

o Toename van het reële beschikbare inkomen 

- Lezen en begrijpen 
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5. Nationaal inkomen en werkgelegenheid 

5.1 De hoogte van het nationaal inkomen 
- Y : som van alle vergoedingen voor arbeid en kapitaal, die eigendom zijn van eigen 

ingezetenen 

- Economische kringloop: productie = bestedingen= inkomen  situatie in evenwicht met 

Y als statisch gegeven 

- In de werkelijkheid is y dynamisch, macro economie is mechanisme dat streeft naar 

evenwicht 

- In realiteit is het nationaal inkomen dynamisch, de hoogte wordt bepaald door vraag en 

aanbod 

- Aanbodfactoren: productiecapaciteit bepaalt wat geproduceerd kan worden en dus hoe 

hoog het reële nationaal inkomen maximaal kan zijn = structurele factoren: 

bevolkingsgroei, kapitaal, technische ontwikkeling, onderwijs 

- Vraagfactoren: vraag van gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland, bepaalt welke 

productiecapaciteit benut wordt = conjuncturele factoren 

5.1.1 Macro economische consumptie en spaarvergelijking 

- Vraagomvang: consumptie van gezinnen + investering bedrijven 

- Effect van een wijziging in de consumptie en of investeringsneiging op het evenwicht 

- Consumptie omvang: beslissing van de gezinnen 

- Positief verband tussen consumptie en hoogte van nationaal inkomen, stijging van het 

inkomen doet de consumptie toenemen  

- Marginale consumptiequote: C = Cm.Y 

- cm=ΔC/ΔY; geeft aan hoeveel C verandert bij verandering van Y 

- Caut=autonome consumptie; consumptie bij Y=0 

- C=cm.Y + Caut (consumptievergelijking) 

- Y = C + S (deel van inkomenstoename wordt in realiteit ook gespaard) 

- S = Y – C = Y – Cm.Y + Caut 

- S = (1 – Cm). Y – Caut 

- Marginale spaarquote: Sm = ΔS/ΔY  geeft aan hoeveel S verandert bij verandering Y 

- Spaarvergelijking: cm + sm = 1; 1-cm=sm; S=sm.Y – Caut 

- Voorbeeld pg .. 
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-  

5.1.2 De investeringsvergelijking 

-  Investeringsomvang is de beslissing van de bedrijven 

- Investeringsneiging afhankelijk van de winstverwachtingen (O-K) 

- Iaut = Iex ante = “voorgenomen” investeringen, onafhankelijk van de hoogte van nationaal 

inkomen, investering in scholen, wegen enz... 

- Geïnduceerde investeringen evolueren wel met inkomen 

5.1.3 Het evenwichtsinkomen 

- Welk nationaal inkomen komt tot stand bij welke vraag (EV) 

- Effectieve vraag (EV): wat gezinnen willen consumeren en bedrijven investeren 

- Bestedingen = C +Iex ante 

- C= 2/3Y + 100 

- Iex ante= 20 

- EV = C + Iex ante 

- EV= 2/3Y+100+20 

- Welke zijn de bestedingen – wat is de EV- bij een bepaald nationaal inkomen 

- EV stijgt naarmate inkomen stijgt 

- Nationaal Y = Nationaal product 

- In geval Y(=NNPf)<EV willen gezinnen meer consumeren dan er geproduceerd wordt m.a.w. 

bedrijven zullen productie uitbreiden waardoor het Y stijgt tot het evenwicht bereikt 

is=Ye(inkomensevenwicht)=>Y=EV 

- Bij Ye is Iex = S 

- Gezien EV = C+Iex ante en Y = C+s  bij Y = EV: C+ S = C+Iex ante  S = Iexante dus bij Y = 

EV is S = Iex ante 
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5.1.4 Effect van de consumptie of investeringsneiging op het evenwichtsinkomen 

- Ye wijzigt bij een wijziging van de EV 

- EV is afhankelijk van de consumptie van gezinnen en investeringsneiging van de bedrijven 

- Bepaal het Ye bij een wijziging van de consumptieneiging 

- Ye komt tot stand waar EV = Y 

- Als de effectieve vraag van de gezinnen afneemt zal het nationaal inkomen dalen 

- Als de effectieve vraag van de bedrijven toeneemt, zal het nationaal inkomen stijgen 

5.2 Werkgelegenheid 

5.2.1 De hoogte van het nationaal inkomen en de tewerkstelling 

- Klassieke leer (Adam Smith) 

o Productiecapaciteit bepaalt de hoogte van het nationaal inkomen 

o Werkloosheid ontstaat door over aanbod aan arbeidskrachten en oplossing is lagere 

lonen  meer arbeiders in dienst  productiegroei  volledige werkgelegenheid 

o Loon wordt gezien als kost en niet als inkomen 

o Kon de crisis van 30 niet oplossen  

- Keynes: 

o Daling van effectieve vraag komt deels door oppotten van geld  daling nationaal 

inkomen  werkloosheid 

o Ziet loon als inkomen, dus daling geeft minder koopkracht, lagere effectieve vraag 

o Winstverwachtingen van bedrijven belangrijker dan het loonpeil 

o Effectieve vraag bepaalt de mate van benutting van de productiecapaciteit en lage 

rente is onvoldoende in crisis 

o Overheid speelt belangrijke rol in stimuleren van de investeringen door deficit 

spending (openbare werken gesponsord door leningen) 

o “Deficit spending” doet de vraag en de investeringen stijgen door het inschakelen van 

werklozen en lage rente  koopkracht  consumptie investeringen  nationaal 

inkomen 

- Economische politiek in de jaren 30 en 80 streefde steeds naar full employment 

- Vraag is hoe hoog het nationaal inkomen kan stijgen 

- Y = P*T (P = algemeen prijspeil, T= omvang geproduceerd goed) 

- Veronderstelling, EV stijgt bij een gegeven nationaal inkomen 

o In een periode van overbesteding/volledige tewerkstelling: 

 Overbesteding: effectieve vraag > productie capaciteit 

 Situatie van overbesteding leidt tot prijsstijgingen  bestedingsinflatie 

nationaal inkomen groeit nominaal niet reëel  

o In een periode van onderbesteding/werkloosheid 

 Onderbesteding: effectieve vraag te klein, ongebruikte productie capaciteit 

en werkloosheid, stijgt de effectieve vraag dan kan de productie capaciteit 

uitbreiden waardoor het nationaal inkomen reëel toeneemt 

- Economische wetenschap streeft steeds naar de situatie waarbij EV zorgt voor Full 

employment : bestedingsevenwicht 

- Voorbij dit evenwicht zorgt een toename van EV enkel voor prijsstijgingen dus geen reëel 

groei van het nationaal inkomen 

- Verband tussen EV en werkgelegenheid lees pg 173 
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5.2.2 Werkloosheid: soorten en oorzaken 

- Conjuncturele(de vraag blijft achter): door inkrimping van de vraag/dalende 

bestedingsneiging  vraag naar arbeiders daalt 

- Structurele(aanbod blijft achter): kwantitatief en kwalitatief 

o Kwantitatief: arbeidsbesparende machines, groei bevolkingsgroep, fusies 

o Kwalitatief: gebrek aan vereiste arbeidskwaliteiten 

- Seizoen: slechte oogst/vakantie 

- Frictie: door verandering van werk 

- Verdoken: student die blijft studeren 

- Tijdelijke: Economische, technische 

5.2.3 Evolutie van de werkloosheid 2003-2009 

- Werkloosheid: aanbod van arbeid > vraag van arbeid 

o Aanbod van arbeid 

 Beroepsbevolking: alle personen +15j die zich op de arbeidsmarkt aanbieden 

of willen aanbieden 

 Beroepsbevolking: binnenlands werkgelenheid + werklozen 

 Beinvloed door bevolkingsgroei, bevolking op arbeidsleeftijd en 

activiteitsgraden 

 Bevolking van arbeidsleeftijd: 15-64j 

 Slechts een deel van arbeidsleeftijd meldt zich op arbeidsmarkt 

 Activiteitsgraad: beroepsbevolking op arbeidsleeftijd, toont de mate aan 

waarin de bevolking wil werken 

 Vaststellingen:  

 Activiteitsgraad laatste 5jaar stabiel 

 Vervrouwelijking van de arbeidsmarkt 

 Vergrijzing 

o Vraag naar arbeid: werkende beroepsbevolking, afhankelijk van: 

 Vraag naar goederen, in geval van daling neemt productie af, kwetsbare 

positie van België, in hoge mate afhankelijk van conjunctuur in het 

buitenland 

 Arbeidsproductiviteit: toename doet vraag afnemen 

 Relatieve prijzen van productie factor arbeid en kapitaal: keuzeverschuiving 

naar kapitaal in geval van arbeidskost 

 Arbeidsintensiteit van de groei: verhouding tussen 

werkgelegenheidstoename en de groei van de activiteit (negatief beïnvloed 

door technologie en productiviteit) 

 2009 daling werkgelegenheid 

 Groei van afgelopen te danken aan vrouwen 

 Productiviteit omgekeerde evenredig met arbeidsintensiteit 

 Stimulatie van de arbeidsintensiviteit van de groei door bv dienstencheques, 

loonmatiging 

 Dienstencheques, tewerkstelling van laaggeschoolden stimuleren 

 Werkgelegenheidsgraad is indicator van de arbeidsparticipatie 

 Werkgelegenheidsintesiteit van de economische groei is in België lager dan 

bij buurlanden dus België scoort zwak op omzetting van groei in extra 

tewerkstelling 



26 | E c o n o m i e |  C e d r i c  B o o n e  
 
 

 Maatregelen ter bevordering: 

 Tewerkstellen van kansgroepen moet gestimuleerd worden om de 

financiering van sociale zekerheid te verruimen 

 Maatregelen om vroegtijdige arbeidsmarktuittreding te voorkomen: 

pensioenleeftijd vrouwen, financiële incentive om langer te werken 

 Lissabonstrategie: werkgelegenheidsgraad 70% door mobiliteit 

kansgroepen 

 Extra doelstelling: gemiddelde arbeidsanticipatie 55-64 jaar tegen 

2010 op 50% door middel van flexibelere pensioneringsformules, 

financiële ontmoediging van uittreding 

 EU 2020 structurele hervormingen: 

o Werkgelegenheid 20-64jaar: 75% 

o Vroegtijdige schoolverlaters: <10% + Diploma hoger 

onderwijs: minimum 40% 

o Armoede-leiders: 8060 miljoen 

o 3% BNP naar O&O 

o 20% minder energie en CO2 + 20% meer hernieuwbare 

energie 

 Elke lidstaat moet dit omzetten naar nationale plannen 

 Goed te keuren op top in juni 2011 

- Werkloosheidsgraad: aantal niet werkzoekende tegenover beroepsbevolking 

- Vaststellingen uit tabel pg 184: 

o Sterke stijging in 2009: economische recessie 

o Voor het eerst meer werkloze mannen dan vrouwen in 2009 

o Grote regionale verschillen, Vlaanderen 3.9, Brussel 16, Wallonië 10.1 

o 15-24j: 18%, 12% zonder diploma HO 

o Niet Eu onderdanen 27% 

o Langdurige werklozen 37% 

o Arbeidsmarktparadox in België: probleem van kwalificatie, gebrek aan mobiliteit, 

gebrek aan motivering 

o Knelpuntberoepen: 3 oorzaken 

 Kwantitatief tekort 

 Kwalitatief tekort 

 Werkomstandigheden 

o Gevolg van onevenwicht in V en A: opwaartse druk op loonkosten bedrijven 

o Uitdaging marktbeleid: kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van het aanbod 

- Werkloosheidsval: Belgisch stelsel van sociale zekerheid stimuleert arbeidsparticipatie 

onvoldoende, uitkeringen onbeperkt en weinig degressief in de tijd 

- Bestrijden van werkloosheidsvallen: 

o Verlagen van fiscale druk voor lage inkomens, verhogen fiscale aftrek kinderopvang 

o Betere begeleiding door arbeidsbemiddeling, gratis opleidingen 
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5.2.4 Bestrijding van de werkloosheid 

- Instrumenten ter bevordering van de werkgelegenheid hangen af van het type van 

werkloosheid, meest voorkomende en kwantitatief dominante zijn de conjuncturele en 

structurele werkloosheid 

- Conjuncturele werkloosheid is gevolg van een te lage effectieve vraag 

- Overheid speelt hoofdrol door eigen investeringen te verhogen, consumptie van gezinnen te 

stimuleren door onder ander belastingen verlaging en lage rente en investeringen van 

bedrijven aan te moedigen via rente en kapitaalsubsidies 

- Hiertoe is een anticyclistisch begrotingsbeleid nodig: overschotten in hoogconjunctuur 

gebruiken in lage conjunctuur door stimulerende maatregelen 

- Kwantitatieve structurele werkloosheid is een gevolg van gebrek aan arbeidsplaatsen 

- Bestrijden door: 

o Investeringen stimuleren door verlaging van de vennootschapsbelasting 

o Matigingen van loonstijgingen door koppeling aan gezondheidsindex 

o Sociale zekerheidsbijdragen voor werkgevers verlagen om de loonkost af te remmen 

 loonwig probleem = verschil tussen loonkost en nettoloon 

o Herverdeling van beschikbare arbeid, 4dagen week, loopbaanonderbreking 

(maatregel die afgelopen jaar frequent werd genomen) 

- Kwalitatieve structurele werkloosheid is de werkloosheid binnen welbepaalde sectoren 

- Bestrijden door: 

o Investeren in kennismaatschappij (programma om levenslang leren te verankeren in 

bedrijven) waardoor vraag en aanbod beter op elkaar zijn afgestemd  opleiding 

o Initiatief: opleidingcheques 

o Doel EU 2010 85% van jongeren HMO, 12.5% van 25-46jaar levenslang leren  niet 

gehaald 

5.2.5 Concurrentievermogen, loonvorming en innovatie 

5.2.5.1 Concurrentievermogen 

- Wordt berekend a.d.h.v. indicatoren 

- WEF: global effectiveness index: 110 onderwerpen in 12 domeinen waaronder kwaliteit 

overheid, infrastructuur, onderwijs, technologie, werking van goederen, geld en 

arbeidsmarkt 

- België heeft in vergelijking met 1995 22% marktaandeel verloren, kut lage loonlanden 

- België gaat sterker achteruit dan F, D,N, verliest competitiviteit tegenover buurlanden 
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-  
- IMD: 327 criteria en 57 landen: B’09: 25ste 

- B+: gezondheidszorg, onderwijs, innovatie 

- B-: belastingdruk, overheidsschuld, infrastructuur, arbeidsmarktafstemming: 

o Dé werkdomeinen in B om uit de recessie te klimmen en economische groei te 

realiseren 

o Herstel van Belgische concurrentiele kracht is essentieel voor werkgelegenheid en 

economische groei 

5.2.5.2 Loonvorming  loonmatiging 

- Loonvorming komt tot stand dr onderhandelingen tussen een aantal werknemers- (ABVV, 

ACV, ACLVB), en werkgeversorganisaties (VBO, UNIZO)=“syndicalisme”. Lonen kunnen op 3 

niveaus onderhandeld worden: 

o Interprofessionele akkoorden(groep van 10)=nationaal, om de 2j. Akkoorden geldig 

voor het ganse bedrijfsleven, binnen groep van 10 +1 (zie fig. pg 195) 

o Professionele akkoorden met CAO=loonkwesties per bedrijfstak, om de 2j 

arbeidsduur, lonen, vakantiedagen, … 

o In geval van geen akkoord binnen bedrijfstak, kunnen akkoorden binnen de 

onderneming uiteraard zelf tot stand komen 

- Mag een onderneming extra loon geven aan zijn personeel, buiten de akkoorden op 

nationaal en sectorvlak?? 

- De Index der consumptieprijzen, of kortweg de index, is een lijst van de prijzen van goederen 

en diensten, opgesteld door de overheid 

- In de index worden de producten en diensten opgenomen die representatief zijn voor het 

koopgedrag van de Belgische consument 

- In België zijn lonen, vergoedingen, vervangingsinkomens, pensioenen, huurprijzen, 

verzekeringspremies, etc. aan de gezondheidsindex gekoppeld. Zodoende wordt het 

inkomen van de doorsnee Belg "welvaartsvast" 

- In het geval van de gezondheidsindex werden een aantal producten die de gezondheid 

schaden, zoals sigaretten, uit de index gehaald. Daardoor stijgt de gezondheidsindex niet als 

taksen op sigaretten, brandstoffen, etc. stijgen (wat vaak gebeurt) 
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- De aanpassing van lonen aan de index wordt bij de overheid uitgevoerd in het geval een 

bepaalde grens bereikt wordt: spilindex 

- Verschillende indexeringsmethodes naargelang sector: bv. bij spilindex overschrijding, 

indexering op vaste tijdstippen 

- Koppeling van lonen ad index is noodzakelijk voor behoud van koopkracht 

- 1 juli 1994: koppeling van lonen en sociale uitkeringen aan gezondheidsindex 

- Koppeling ad gezondheidsindex kan een “Inflatoire spiraal” vermijden (bv olieprijsstijging in 

’70-’80): loonstijging dr indexaanpassingarbeid wordt duurder vervanging dr machines 

 minder export dr duurdere prijzen zie fig. pg 197 

-  
- Wet 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van 

het concurrentievermogenpreventieve concurrentievermogen: 

o bij elke sociale overlegronde berekent de CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) 

welke marge voor loonsverhogingen er is o.b.v. de verwachte loonkostenstijging in F, 

D, N 

o ter informatie: de loonkostenhandicap sinds 1996 van B t.o.v. F,D,N is 3.5% 

- Loonakkoord 09-10: 

o Maatregelen ter bevordering van de koopkracht: enkel brutolonen worden 

geïndexeerd + onderhandelingsenveloppe van 250 euro pp 

o Ter beperking van de loonkost van de werkgever: BV lager 

o Aanpassing van de koopkracht van gerechtigden op sociale uitkering aan de index 

- In B (open economie) is het van cruciaal om de loonkosten te blijven toetsen aan die van de 

buurlanden!! 
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5.2.5.3 Innovatie 

- Invoering van nieuw of significant verbeterd product/proces 

- Basis voor groei 

- Innovatiebeleid  KCI= kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie ter 

stimulans van concurrentie en innovatie binnen de EU 

o Programma voor ondernemerschap en innovatie: financieren van starters 

o Programma ter ondersteuning van het ICT-beleid: bevorderingsiniatieven rond 

gebruik van informatie-en communicatietechnologieën 

o Programma “Intelligente Energie-Europa”: bedrijven incentiveren tot duurzame 

energie 

- CIS=“Community Innovation Surveys”(27, EU landen, 4-jaarlijks): B 6/29 in 2006 

- EU onderscheidt leiders, volgers, gematigden, inlopers: zie pg 199 

- Indicator van innovatie= budget vr O&O t.a.v. BBP 

- Europees innovatiescorebord: 29 indicatoren  B: boven gemiddelde EU-27 maar tragere 

groei! 

-  
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6. Geld, Monetair Beleid en inflatie  

6.1 Het geld 

6.1.1 Functies van het geld 

- Vroeger deed men aan ruilhandel 

- Geld vandaag: 

o Algemeen aanvaard ruilmiddel, vergemakkelijkt de goederenruil en bespaart tijd 

o Waardemeter 

o Beleggingsmiddel, geld aanbieden op vermogensmarkt 

o Kredietmiddel: financieringsmiddel 

6.1.2 De historische ontwikkeling van het geld 

6.1.2.1 Chartaal geld 

- Munten en biljetten vormen samen het chartale of stoffelijke geld (middeleeuwse charta 

betekent wet) 

- Munten: metaalgeld 

o Schelpen, zout.. 

o Goud en zilver: gewicht bepaalde waarde, telkens wegen, omslachtig 

- Standaardmunten: 

o Nominale waarde = intrinsieke of metaalwaarde 

o Vrij aanmunten 

o Onbeperkt wettig betaalmiddel 

- Tekenmunten: 

o Intrinsieke waarde < nominale waarde 

o Niet vrij aanmunten 

o Voorbehouden voor de overheid 

o Wet van Gresham: bad money drives out the good money (invoering euro, iedereen 

nieuwsgierig naar de euro dus iedereen geeft het oud geld uit om de euro te krijgen, 

euro geraakt moeilijk in omloop) 

- Pasmunten: 

o Metaalwaarde (intrinsieke waarde) < nominale waarde 

o Niet vrij aanmunten 

o Beperkte betaalkracht 

- BEF muntstukken uit omloop sinds 1/1/2005 

- Euromunten in omloop sinds 1/1/2002 

- Papiergeld: 

o Representatief papiergeld 

 Ontstond doordat handelaars muntgeld inruilden bij kassiers en in ruil 

ontvangstbewijzen ontvingen 

 Dekkingscoeficient in edele metalen = 100% 

 Inwisselbaar voor goud 

o Fiduciair papiergeld 

 Meer en meer werd bovenstaande betaalbewijzen gebruikt, volwaardig 

betaalmiddel 

 Geldcreatie, meer papiergeld dan voorraad edele metalen 
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 Dekkingscoeficient in goud lager dan 100% 

 Inwisselbaar voor goud 

 Nieuw evenwicht door prijsstijgingen  wantrouwen  inwisselen voor 

goud  banken failliet 

o Conventioneel papiergeld 

 Dekking in goud < 100%, niet meer inwisselbaar in goud 

 Papieren standaard = Nominalisme 

 Koopkracht wordt door overheid opgelegd, dus onafhankelijk van de waarde 

van het goud 

 Waarde van het geld niet meer afhankelijk van de gouddekking maar van de 

toestand van de economie en het voeren van een monetair beleid 

6.1.2.2 Giraal geld 

- ’60 ontstaan door deposito’s van bankbiljetten bij een bank, is direct opvraagbaar tegoed, 

betaalmiddel door debiteren en crediteren van rekeningen 

- ’80 elektronisch betaalverkeer (domiciliering, betaal en kredietkaarten) E-money, giraal geld 

dat via elektronisch netwerk of kaarten wordt getransfereerd 

- 2010 SEPA (single euro payments area) : Europese betaalzone, 27 EU-landen + IJsland, 

Liechtenstein Noorwegen en Zwitserland 

- Geleidelijke vervanging van de Belgische betaalkaarten en overschrijvingen naar Europese 

overschrijvingen en betaalkaarten 

o Europese overschrijving: 2008 

o Europese domiciliering 2009 

o Europese bankkaart? 

6.1.2.3 Het quasigeld 

- Geld dat niet direct beschikbaar is, wel binnen het jaar, kortetermijn en spaardeposito’s 

- Monetaire aggregaten: 

o M1: chartaal geld + giraal geld 

o M2: M1 + deposito’s met vaste looptijd op minder dan 2 jaar, deposito’s met opzeg 

o M3: M2 vermeerderd met o.a. repo’s, schuldbewijzen met looptijd tot en met 2 jaar 

(korte termijn liquiditeiten van ECB banken + schuldbewijzen met looptijd <= 2j 

(kasbons) (M2 + kasbons)) 

-  
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6.1.3 Geldsubstitutie - geldschepping 

- Geldsubstitutie: omzetten van chartaal geld of omgekeerd, zonder dat totale geldhoeveelheid 

wijzigt 

- Geldschepping: gelhoeveelheid groeit door: 

o Uitgifte van biljetten door de ECB (lender of last resort) 

o Uitgifte van munten door de nationale centrale banken (NBB) 

o Overschot in lopende betalingen met het buitenland (export > import) of 

kapitaalinvoer 

o Kredietverstrekkingen van de banken aan bedrijven, gezinnen en overheid  

banken kunnen meer krediet toestaan dan dat ze chartaal geld ontvangt, creatie van 

giraal geld op basis van deposito’s 

- Kasreserve coëfficiënt: percentage van de totale tegoeden dat de banken in liquide vorm 

moeten aanhouden 

- Geldscheppings- of kredietmultiplicator: de coëfficiënt waarmee men, rekening houdend met 

een bepaalde kasreserve coëfficiënt, het oorspronkelijke deposito in chartaal geld bij een 

bank moet vermenigvuldigen om de totale maatschappelijke geldhoeveelheid te bepalen na 

girale geldcreatie door kredietinstellingen 

-  
- In realiteit is de expansie kleiner: 

o Een deel van de deposito’s vraagt men op in de vorm van chartaal geld. Bij een 

stijging van de girale geldhoeveelheid stijgt het chartaal geld in kas van de 

huishoudens ook 

o Om kredieten toe te staan moet er in voldoende mate vraag zijn, in periodes met veel 

inflaties moet er meer geld zijn, via het krediet multiplicator past de geldvoorraad 

zich dan snel aan de behoefte, zo remt een tekort aan geld de inflatie aanvankelijk 

niet af 

6.1.4 Vraag naar en aanbod van geld 

- Vraag naar geld bestaat uit: 

o Gezinnen: consumptie, investeringen, beleggingen, liquiditeiten 

o Bedrijven: voor financiering van netto-investeringen 

o Overheid: bij uitgaven > ontvangsten 

o Open economie: door kapitaaluitvoer bv aankoop obligaties uitgegeven door het 

buitenland 
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- Aanbod van geld bestaat uit: 

o Besparingen door gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland 

o Open economie: door kapitaalinvoer bv niet ingezetenen kopen obligaties aan bij ons 

o Geldcreatie: door banken die giraal geld creëren en de ECB die bankbiljetten uitgeeft 

- Vraag en aanbod ontmoeten elkaar op de vermogensmarkt 

- De rente is de prijs die tot stand komt door confrontatie van vraag en aanbod 

- Nominale versus reële rentevoet (gecorrigeerd door inflatie) 

- Vermogensmarkt: geldmarkt + kapitaalmarkt 

- Geldmarkt: waar kortlopende middelen verhandeld worden 

- Kapitaalmarkt: waar aandelen en obligaties verhandeld worden met een looptijd van meer 

dan 1 jaar 

6.1.5 Monetair evenwicht 

- Huishoudingen kunnen geld actief aanwende, of inactief, dus oppotten of ontpotten 

- Omloopsnelheid: V, aantal keer dat geld gebruikt wordt 

- Bij oppotting neemt V af 

- Geldstroom M.V: totale geldhoeveelheid * omloopsnelheid 

- MV neemt toe door geldcreatie en/of ontpotting 

- MV neemt af door geldvernietiging en/of oppotting 

- Monetair evenwicht: wanneer geldstroom in tijd niet verandert 

- Monetair evenwicht ontstaat wanneer de geldcreatie en ontpotting = geldvernietiging en 

oppotting 

- Kringloopschema: goederenstroom = geldstroom (ruil of verkeersvergelijking) 

- M*V = P*T 

- Men streeft naar monetair evenwicht maar kan verbroken worden, afhankelijk van de 

economische toestand in een land: 

o In geval van onderbesteding (lage EV): geldcreatie of ontpotting stimuleren indien de 

productiecapaciteit het toelaat 

o In geval van bestedingsevenwicht (EV  full employment): monetair evenwicht 

bewaren om inflatie te vermijden (MV> PT) 

6.2 De monetaire politiek van het eurosysteem 

6.2.1 Doelstelling en taken 

- Sinds 1/1/99 voert het eurosysteem (ECB+nat centrale banken van de EMU) het monetaire 

beleid in de eurozone autonoom; het eurosysteem voert de monetaire politiek m.a.w. 

beïnvloedt de geldhoeveelheid en omloopsnelheid (M, V)  

- Prijsstabiliteit waarborgen (inflatie: <2%) is topprioriteit van het monetair beleid van het 

eurosysteem: waarborgen koopkracht van de euro  inflatie beheersen  economische 

omgeving creëren die duurzame groei en werkgelegenheid bevordert 

6.3 Het inflatieverschijnsel 

6.3.1 Begrip 

- Inflatie: aanhoudende algemene prijsstijging van de consumptiegoederen 

- Stijging is afhankelijk van het indexcijfer der consumptieprijzen 

- Creeping inflation: 3-4% 

- Galloping inflation: 10%  
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- Hyperinflation: +20% 

6.3.2 Oorzaken van de inflatie 

6.3.2.1 Conjuncturele oorzaken 

- Vraaginflatie, bestedingsinflatie, demand pull inflation 

- Oorzaken van overbesteding: 

o Tekort op overheidsbegroting, staatsuitgaven stijgen sneller dan het BBP, vraag > 

productie 

o Overschot op de lopende rekeningen van de betalingsbalans door bijvoorbeeld 

exportoverschot  vraag > aanbod  prijsstijging 

o Belangrijke investeringen in publieke of privé sector, in geval de productie de vraag 

van de producenten niet kan volgen 

6.3.2.2 Structurele oorzaken 

- Kosteninflatie, aanbodinflatie, cost push inflation 

- Loontoename sterker dan productiviteitstoename  prijsstijging 

- Prijsstijging door stijging van de grondstofprijzen, in geval afkomstig van het buitenland: 

ingevoerde inflatie 

- Productiviteitsinflatie: treedt op binnen eenzelfde sector met verschillende productiviteit 

6.3.2.3 Monetaire oorzaken 

- Volgens fisher moet MV = PT 

- In geval van stijging van de geldhoeveelheid of verhoging van de omloopsnelheid bij 

volledige benutting van de productiviteit zullen de prijzen stijgen  monetaire inflatie 

- In geval van MW ⇧ en PT⇧ geen inflatie 

6.3.3 Gevolgen van de inflatie 

- Daling van de export in geval van hogeren binnenlandse inflatie dan het buitenland 

o Tekort op lopende rekeningen van de betalingsbalans, negatieve invloed op 

werkgelegenheid 

- Aantasten van de productiviteit van de ondernemingen in geval van loonstijging die groter is 

dan de productiviteitsstijging, vervangen van arbeid door kapitaal, werkloosheid 

- Ontmoediging van investeringen door dat op lange termijn kapitaal duurder wordt 

- Daling van de koopkracht door systeem van na indexering 

- Daling van de koopkracht door niet indexering van de belastingschalen 

6.3.4 Bestrijding van de inflatie 

- Conjuncturele inflatie 

o Restrictief monetair en restrictief begrotingsbeleid  consumptie afremmen 

o Restrictief monetair: aanbod op geldmarkt beperken doordat ECB de opnamen van 

kredieten door banken zal ontmoedigen door verhoging van de 

basisherfinancieringsrente 

o Restrictief budgettair: belastingdruk verhogen zodat consumptie afgeremd wordt  

lagere prijzen 

- Structurele inflatie 

o Kosteninflatie indijken door inkomens en prijsbeleid, loonkosten beperken 

o Stagflatie = stagnatie + inflatie 
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o Inkomensbeleid: loonmatiging 

o Prijsbeleid door prijzen te blokkeren 

6.3.5 Inflatie 2003-2009 

- Sterke inflatie 04-05 te wijten aan stijgende olieprijzen en prijsstijgingen van alimentaire 

grondstoffen (door bevolkingsgroei= agflatie) 

- Inflatie België in 2008: na-indexering + sterker effect op gezinnen wiens uitkering gaat naar 

duurder geworden consumptiegoederen 

- Verschil tussen werkelijke inflatie en inflatieperceptie: Gevoelsinflatie  door duurder 

worden van courante producten 

6.3.6 Deflatie 

- Deflatie: daling van het algemeen prijspeil, goederen en diensten worden goedkoper 

- Zeer nadelig voor economie 

- Kenmerken: 

o Daling moet algemeen zijn 

o Voordoen tijdens een min of meer lange periode 

o Moet verwacht zijn 

- Negatief: aankopen en investeringen worden uitgesteld  overstock  terugvallen van 

vraag naar grondstoffen  prijzen zakken  werkloosheid stijgt  negatieve spiraal 

- Kerninflatie: inflatie waarbij geen rekening is gehouden met productcategorieën waarvan de 

prijzen sterk kunnen schommelen, zoals energie en agrarische producten 
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9. Conjunctuur, Groei en Milieu 

9.1 Conjunctuur 
- De technologische vooruitgang levert een doorlopende stijging op van de productiviteit en 

productie  uitgedrukt in reële BBP 

- De mate van de groei toont een golfbeweging 

- Conjunctuur is de verandering van het groeipercentage van de economie/productie op korte 

termijn 

- De conjunctuurpolitiek van de overheid moet gericht zijn op het afvlakken van de 

bewegingen  verschil tussen Max en min van de bewegingen  amplitudo’s 

9.1.1 Beschrijving 

9.1.1.1 Conjunctuurbeweging 

- Opeenvolging van een periode van snellere en tragere economische groei (uitgedrukt in 

BBP) 

- Bestaat uit periode van hoog en laagconjunctuur 

- Bestaat uit fases (figuur 9.1) 

o Expansiefase 

o Boom 

o Recessie 

o Depressie 

o Slump 

o Economisch herstel 

- Technische recessie: negatieve groei gedurende 2 opeenvolgende kwartalen 

- Double dip: recessie – korte heropleving- recessie 

- Depressie: langdurige recessie 

9.1.1.2 Indicatoren van de economische activiteit 

BBP 

- Reële BBP/BBP naar volume: BBP gemeten in prijzen van het voorafgaande jaar  

uitschakeling prijsbewegingen  BBP in lopende prijzen 

- Figuur 9.2 

- Vanaf midden 2008 technische recessie, 2009 negatieve BBP groei verwacht 

Andere conjunctuurindicatoren 

- Vereisten voor conjunctuuranalyse 

o Duidelijk verband heeft met het economisch gebeuren 

o Conjunctuurgevoelig zijn 

o Informatie moet snel beschikbaar zijn 

- Niet bruikbaar: werkloosheid, investeringen, in en uitvoer 

- Vooroplopende indicatoren: leading, invoer, opstart woningen 

- Vertraagde: lagging, werkloosheid 

- Gelijklopende: coincidente, elektrisch verbruik, uitvoer 

- Synthetische conjunctuurindicatoren (bevat meerdere gegevens): kwalitatieve en 

kwantitatieve 
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- Kwalitatieve indicatoren (subjectief): 

o Conjunctuurbarometer van de NBB: vertrouwens of klimaatbarometer 

(ondernemers): voorspellend (maandelijks bevragen van 6000 ondernemers) 

o Index van het Europees consumentenvertrouwen door de EC 

 Klimaatbarometer (consumenten) 

 Telefoon enquêtes bij consumenten 

 Figuur 9.4 

- Kwantitatieve indicatoren (objectief) 

o Voorlopende indicator van de OESO voor de industriële productie (CLI composite 

leading index) 

 Voorspelt voor 9 maanden op voorhand de keerpunten van de 

conjunctuurcyclus 

9.1.2 Verklaringen voor conjunctuur schommelingen 

9.1.2.1 Exogene verklaringen 

- Niet economische verklaringen: oorlog, natuurramp, groot handelsembargo 

- Olie-embargo van de OPEC: verhoging prijzen  afremming van economische activiteit op 

wereldvlak 

- Overheidsbeleid: via budgettair beleid kan economie gestimuleerd of afgeremd worden, 

door bv overheidsuitgaven verhogen in recessie 

- Pigou: wijst op een psychologisch sneeuwbaleffect, groeiend pessimisme en optimisme met 

betrekking tot de winstmogelijkheden  invloed investeringen 

- Schumpeter: innovatietheorie 

o Succesvolle innovaties  winsten  productie  consumptie 

o Creatieve destructie: succesvolle innovaties volgen elkaar op en oude verdwijnen 

9.1.2.2 Endogene verklaringen 

- Investeringsmultiplicator – accelerator effect 

- Formules: 

o Ye=C+I 

o Ye=cm.Ye+Caut+Iaut 

o Ye-cm.Ye=Caut+Iaut 

o (1-cm).Ye=Caut+Iaut 

o Ye=1/(1-cm).(Caut+Iaut) 

o k=1/(1-cm) = 1/sm 

o (delta)Ye=k.(delta)(Caut+Iaut) 

- Bv: lancering van een nieuwe technologie in een dieptepunt 

o Doet de effectieve vraag stijgen  nationaal inkomen stijgt met veelvoud 

- Investeringsmultiplicator – accelerator effect  geeft weer hoeveel de geïnduceerde 

investeringen toenemen ten gevolgen van toename van nationaal inkomen 

- Volgens het multiplicatoreffect stijgt het nationaal inkomen met een veelvoud van de extra-

investering en via het acceleratoreffect stijgen de investeringen op hun beurt door een 

stijging van het nationaal inkomen/EV 

- Na verloop van tijd: bottlenecks 

o Tekort aan arbeid  lonen stijgen 

o Tekort aan productiecapaciteit  prijzen stijgen 
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o Stijging van de rente door de stijging van vraag naar kapitaal  kosten stijgen  

minder investeringen  consumptiedaling  negatief multiplicator effect  

recessie 

- Herneming doordat nieuwe investeringen noodzakelijk zijn op bepaald ogenblik (als aanbod 

< vraag) of doordat bepaalde kosten dalen (lonen rente, grondstof)  de cyclische beweging 

van de economische groei herhaalt zich voortdurend 

- Kondratieffcyclus: golfbeweging duurt 40 a 60 jaar 

- 3 belangrijke drijvende krachten achter een kentering 

o Innovaties in producten en productiemethodes 

o Nieuwe ideeën over het economische beleid 

o Het opbloeien van afzetmarkten 

9.1.3 Conjunctuurpolitiek 

- Conjuncturele bewegingen zorgen voor instabiliteit 

- Doel van de overheid: schommelingen afvlakken 

o Monetaire politiek: geldcreatie/vernietiging 

o Begrotingsbeleid: belastingdruk toe en afnemen 

o Prijsbeleid: prijzen blokkeren 

9.2 Economische groei 

9.2.1 Begrip 

- Capaciteitsuitbreiding op lange termijn  a.d.h.v. groeivoet van het reële BBP  reële BBP 

per capita 

9.2.2 Determinanten van de groei(beweging) 

- Bevolkingsgroei: basis van aanbod arbeidskrachten + vraaggroei 

- Kapitaalvorming: investeringen zorgen voor uitbreiding productie capaciteit 

- Technische ontwikkeling: verhoging productiviteit 

- Onderwijs: verhoging kwaliteit en productiviteit van arbeidskrachten 

9.2.3 Voor en nadelen van economische groei 

Voordelen 

- Stijging van de reële inkomens  vraagtoename  productietoename  efficiëntere 

productie 

- Toename van aantal beschikbare producten door innovatie, concurrentie… 

- Technologische vooruitgang 

Nadelen 

- The limits to growth 

- Hoe kan men economische groei realiseren met vrijwaring van het milieu, met meer vrije 

tijd, zuiniger gebruik?  nood aan duurzame ontwikkeling 

- Uitputting grondstoffenreserves 

- Milieubezoedeling 

- Het marktmechanisme zorgt evenwel dat schaarse goederen duur worden  vraagdaling  

vervangproducten 
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9.3 Milieu 

9.3.1 Duurzame ontwikkeling: groei en milieu 

- 1ste rapport van Club van Rome: capaciteit van de natuur is niet onbeperkt  ontstaan van 

idee van duurzame ontwikkeling 

- Brundtlandrapport: steeds meer mensen worden armer en tegelijk verslechter de kwaliteit 

van het milieu  milieuproblemen en armoede moeten samen aangepakt worden 

- Doel: productie en consumptie ontwikkelen zodat ze voorzien wordt in de behoefte van de 

huidige generatie zonder dat de kansen van de toekomstige generatie in het gedrang komt 

- UNCED 

- World summit on sustainable development 

- Duurzame ontwikkeling heeft 5 dimensies: 

o Rechtvaardigheid op wereldvlak (sociaal) 

o Respect voor draagkracht van de aarde (ecologisch) 

o Inspraak van burgers in beleidsbepaling (institutioneel) 

o Waarden en normen van duurzaam handelen (ethisch) 

o Productie en consumptie (economisch) 

o  maken van keuzes 

o  afhankelijk van de visie zijn verschillende invullingen van duurzame ontwikkeling 

mogelijk 

9.3.2 Wereldwijde ongelijkheid in beslag op het milieu 

“Op grote voet leven” 

- Invloed van de mens op aarde wordt concreet gemaakt via: 

- Ecologische voetafdruk 

o Indicator voor duurzame groei 

o Maat voor de benodigde hoeveelheid aardoppervlakte om een bevolking op 

haar huidig consumptieniveau een jaar te onderhouden 

o Doel: evenwicht herstellen tussen wat geproduceerd en geconsumeerd wordt 

met wat de aarde aan kan: ecologisch tekort: biologische capaciteit < 

ecologische voetafdruk 

o Wereld: 2,7 hectare nodig per hoofd bij 2,1 beschikbaar 

o B: biologische capaciteit = 1,1hectare bij 5,1 verbruik  ecologische tekort = 

4 hectare 

o Sinds ’90 gaat de economische groei ten koste van de ecologische voetafdruk 

(fig. 9.5 pg 341) 

o Ecologische voetafdruk vnl. groeiend door overconsumptie van natuurlijke 

hulpbronnen en CO2-uitstoot 

o Geïndustrialiseerde landen verbruiken natuurlijke hulpbronnen uit 

Zuidelijke landen  nemen leefruimte van de ontwikkelingslanden af  in 

strijd met “duurzame ontwikkeling” 

o “We exporteren onze ecologische voetafdruk” 

o “ We hebben een ecologische schuld” 

o Gevolg van de milieuvervuiling: klimaatverandering  maatregelen tegen 

klimaatverandering; Al Gore: Nobelprijs voor de vrede in 2007 

o Voetafdruk kan kleiner/klimaatbelasting kan lager mits (Stern): 
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 Belasting/wetgeving op CO2-uitstoot 

 Support voor ontwikkeling van technieken met lage uitstoot 

 Wegnemen van barrières tot meer energievriendelijkheid (bv zonne-

energie) én beter informeren, opvoeden, overtuigen 

9.3.3 Het milieubeleid 

- Lucht, water, natuurlijke grondstoffen zijn vrije goederen met andere woorden vanuit 

economisch standpunt niet schaars. Voortbestaan echter hangt af van het gedrag van de 

gemeenschap 

- Milieubewustzijn sterk toegenomen, vertaald naar milieubeleid met milieurichtlijnen op 

nationaal, regionaal, Europees vlak 

9.3.3.1 Milieu instrumenten 

- Marktmechanisme zorgt wel voor prijsstijgingen in geval van schaarste maar niet voor het 

doorrekenen van de maatschappelijke kosten in de marktprijs van de producten 

- Overheid moet hoofdrol spelen door middel van onder andere heffinten de kostprijs van een 

product in lijn brengen met de maatschappelijke kost, door wetgeving… 

- Concreet milieubeleid steunt op doelstellingen voor de kwaliteit van het milieu 

o Subsidies geven/heffingen opleggen: “vervuiler betaalt” 

o Dwingende maatregelen: bv. CO2-uitstoot 

o Vervuiler financieel beboeten voor rechtstreekse milieuschade aan derden 

o Vrijwillige initiatieven door samenwerking met bedrijfswereld 

 Milieuconvenanten: vrijwillige overeenkomsten tussen overheid en bedrijven 

 bevordert pro activiteit van de bedrijven, pasklare oplossingen, versnellen 

van halen van milieu doelstellingen 

 Eenzijdige engagementen van bedrijven 

 Vrijwillige overheidsschema’s 

9.3.3.2 Nationaal en regionaal milieubeleid 

Nationaal 

o Ecotaks om koopgedrag te wijzigen, op verpakkingen 

o Al gore taks, co2 gerelateerde verpakkingstaks 

o Ontwerpactieplan: Energie efficiëntie 2008-2012: maatregelen i.v.m. energie 

efficiëntie en hernieuwbare energie 

Regionaal 

o Vlaams milieubeleidsplan 2003-2007 

 5 jaarlijks 

 Tal van milieuplannen 

o Mina plan3: aanpassingen recent milieu en natuurrapporten 

9.3.3.3 Internationaal 

- Milieuprestatie-index: meet prestaties van 163 landen over gezondheid en milieu, lucht en 

waterkwaliteit, biodiversiteit en duurzame energie 

- Klimaatverdrag van Rio de Janeiro: doel is stabilisatie van de concentratie van 

broeikasgassen door een aantal verplichtingen op te leggen 
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- Kyoto protocol: 

o Verbintenis van de geïndustrialiseerde landen om tegenover 1990 de uitstoot van 6 

broeikasgassen tegen 2010 met 5.2% terug te dringen 

o Voor Eu 8% 

o Momenteel aanvaard door 190 landen 

o Pas in werking sinds februari 2005 

o Bouw van windmolens, premies voor schone auto’s, betere isolatie van huizen 

o 3 extra instrumenten met betrekking het uitwisselen van 

broeikasgassenemissierechten om Kyoto doelstelling te halen: 

 Internationale emissiehandel: overschot van een vergunning van land 

overkopen 

 Gezamenlijke uitvoering: industrielanden die gezamenlijk investeren om 

elders emissie terug te dringen kunnen dit aftrekken van hun eigen nationale 

doelstelling 

 Mechanisme voor schone ontwikkeling: industrielanden kunnen via hun 

investeringen in schone technologie in ontwikkelings landen een deel van 

hun reductieverplichting realiseren 

o Klimaatconferentie op Bali (dec 2007): 

 start van nieuwe onderhandelingen over klimaatakkoord voor na 2012 

(aflopen van het Kyoto-akkoord) 

 wereldwijde halvering van CO2-uitstoot tegen 2050 en -25 tot – 40% tegen 

2020 voor rijke landen 

o Klimaatconferentie in Poznan(Polen) (dec 2008): 

 voorbereiding Kopenhagen 

 doel: maatregelen om risico’s tegen 2050 zwaar te beperken 

 “Green new deal”: de wereldeconomie mobiliseren om zich toe te spitsen op 

investeringen in propere technologie! 

o Klimaatconferentie in Kopenhagen (dec 2009): 

 Wantrouwen tussen N en Z 

 Geen bindend akkoord, enkel een intentieverklaring 

 Inhoud: 

 Temperatuur aarde: Max +2°C 

 Tegen 2050: uitstoot -50 tot 85% 

 Fonds ter bescherming van arme landen 

 Groen klimaatfonds 

o Klimaattop in Mexico (eind 2010): 

 uitstoot tegen 2050 met 50% reduceren t.o.v. 1990/temperatuurstijging Max 

2°C tegen 2050 i.v.m. pre-industriële periode 

 Milieu 2010: programma toegespitst op klimaatverandering, biodiversiteit, 

milieu en gezondheid en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en 

afvalstoffen 

 Tegen 2020 tot 20% van de broeikasgassen terugdringen 

 Hernieuwbare energiebronnen centraal tegen klimaatverandering 

 Doel België: aandeel hernieuwbare energie 13% van totaal energieverbruik 
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 Doelen EU: uitstoot elektrische centrales en energie-intensieve 

bedrijfstakken -21% t.o.v. 2005 tegen 2020 / +10% van de energie voor 

vervoer moet tegen 2020 op duurzame wijze worden opgewekt 
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