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1 Het doel van de economische wetenschap 

 Legt zich toe op het bestuderen van een keuzeprobleem. 
Vb. Wat ga je doen met je zakgeld? 

Het is belangrijk om inzicht te hebben in economische principes: 

 Om belangrijke beslissingen goed te kunnen nemen 

 Om bepaalde problemen in de wereld beter te begrijpen. 

Grafiek: 

1. Het is het menselijk streven naar bevrediging van behoeften m.b.v. schaarse middelen. 
2. Iedereen wordt geconfronteerd met het maken van keuzes (keuzeprobleem). 
3. Het economisch principe is om met beschikbare middelen een maximale behoeftebevrediging te 

bereiken. 

1.1 BEHOEFTE 

= Het aanvoelen van een tekort en het streven om dit tekort te bevredigen (subjectief karakter). 

Primaire of levensnood-
zakelijke behoeften 

Niet altijd van materiële aard! 
Vb. voeding, kleding, huisvesting… 

Immateriële behoeften Vb. onderwijs, ontspanning, geneeskundige verzorging… 

Collectieve of gemeen-
schappelijke behoeften 

Gelijkaardig voor een groot aantal personen en worden door de gemeenschap 
als geheel bevredigd. 
Vb. onderwijs, wegen, bejaardenzorg, recreatiezones… 

Individuele behoeften Zijn subjectiever en worden bevredigd dankzij de inspanningen van personen 
of van hun gezin. 
Vb. voeding, kleding, huisvesting, ontspanning… 

1.2 SCHAARSE MIDDELEN (SCHAARSE OF ECONOMISCHE GOEDEREN) 

Schaars is geen synoniem van zeldzaam! 

 Een schaars middel kan met definiëren als een middel waarvan de verlangde hoeveelheid de be-
schikbare hoeveelheid zo overtreffen indien het gratis ter beschikking stond. 

Waardeverschijnsel: 

Schaarsheid duidt dus niet op de hoeveelheid goederen en diensten, maar op de beperktheid van een in-
komen. We kunnen met ons inkomen niet tegelijk aan alle behoeften voldoen! 

1.3 NUTTIGHEID EN KEUZEPROBLEEM 

Goederen en diensten zijn slechts nuttig als ze bepaalde behoeften bevredigen. 

Economisch principe: 

Iemand die rationeel handelt moet volgens de graad van bevrediging of nuttigheid een voorkeursschema 
opstellen afhankelijk van zijn subjectief nut. 

Hij tracht met de beschikbare middelen een maximale behoeftebevrediging te bereiken! 

 Deze behoeftebevrediging vindt plaats in gezinnen die geld (inkomen) uitgeven aan goederen en 
diensten. Deze worden geproduceerd door de bedrijven en de overheid. 
Ook bedrijven en overheid moeten keuzes maken (personeel, grondgebruik…) 

Kiezen uit alternatieve mogelijkheden is dus steeds noodzakelijk. Als men de beperkte middelen gebruikt 
voor een bepaald goed, dan kan men ze niet meer inzetten bij de productie van een ander goed. 

Economie: 

De studie van het menselijk streven naar bevrediging van behoeften met behulp van schaarse middelen! 
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2 Welvaart en welzijn 

Welvaart De mate waarin mensen met de beschikbare schaarse middelen in hun be-
hoeften kunnen voorzien. 

Welzijn Is een gevoel van welbevinden. 
Het is een bevrediging van verlangens die geen beslag leggen op schaarse 
middelen. 

3 Soorten goederen 

3.1 VRIJE GOEDEREN (NIET SCHAARSE GOEDEREN) 

Deze goederen zijn in de natuur zo overvloedig aanwezig dat de volledige behoefte aan dergelijke goederen 
kan worden bevestigd. Het traditionele voorbeeld is lucht. 

3.2 ECONOMISCHE GOEDEREN (SCHAARSE GOEDEREN) 

Economische goederen slaan zowel op goederen als op diensten. We kunnen ze onderverdelen in verschil-
lende criteria: 

Zuiver individuele  
goederen 

Bij deze is er sprake van rivaliteit onder consumenten, en kan de producent 
consumenten uitsluiten van gebruik. Ze worden geproduceerd door bedrijven. 
De marktprijs dekt in principe de kosten en maakt bovendien winst mogelijk. 

Zuiver collectieve 
goederen 

Ze zijn niet-rivaliserend en niet-uitsluitbaar. Vb. diensten van brandweer. 
Ze worden geleverd aan de samenleving als geheel. Daarom moet in beginsel 
iedereen wel aan de kosten meebetalen via de belastingheffing. 

Quasicollectieve 
goederen 

Ze komen in aanmerking voor verkoop op de markt, maar worden uit sociale 
of praktische overwegingen door de overheid aangeboden. 
Er kan sprake zijn van rivalisering of uitsluiting (vb. onderwijs) . 
De overheid biedt dit aan tegen een lagere prijs dan het bedrijfsleven kan. 

 

Economische goederen kunnen we ook nog onderverdelen in: 

 Consumptiegoederen:  bevredigen onmiddellijk de behoefte van gezinshuishoudingen. 

o Verbruiksgoederen: kan men slechts 1 keer gebruiken (brood). 

o Gebruiksgoederen: kan men meerdere keren gebruiken voor dezelfde behoefte (cd) 

 Investeringsgoederen: dienen om andere goederen te produceren (bedrijven). 

o Kapitaalgoederen: deze hebben een levensduur van ten minste 1 jaar (duurzaam). 

o Vlottende investeringsgoederen: worden tijdens het productieproces verwerkt of 
            vernietigd (niet duurzaam). 

Opmerking: 

Vaak is het onderscheid tussen consumptie- en investeringsgoederen moeilijk te maken. Vaak is niet de 
aard maar het gebruik van een goed bepalend voor het verschil! 

 Gebruikte auto’s in bedrijven: kapitaalgoed 
auto van een particulier:  consumptiegoed 
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4 Consumptie en productie 

Consumptie De aanwending van economische goederen voor niet-productieve doeleinden. 
 Het gaat gepaard met een besteding van het inkomen. 

Productie Het scheppen of toevoegen van waarde aan economische goederen. 
 Gaat gepaard met het verwerven van een inkomen. 

 
De productie ontstaat door samenwerking van 3 categorieën productiefactoren: 

1. De natuur: 

Omvat natuurlijke rijkdommen. Deze productiefactor is belangrijk als leverancier van grondstoffen en ener-
gie. De laatste jaren moet men er zuiniger mee aanwending en de milieuverontreiniging dringend terug-
dringen. 

2. Arbeid: 

Dit omvat alle mogelijk arbeidsprestaties, zowel van fysieke als van intellectuele aard. Dus ook de arbeid 
die gericht is op het leiden en coördineren van het productieproces: “het management”. 

 De ondernemerscapaciteit: arbeid gericht op het ondernemen, d.w.z. op het dragen van economi-
sche risico’s in een bedrijf. 

3. Het kapitaal: 

Dit omvat de reële kapitaalgoederen d.w.z. het geheel van door mensen geproduceerde productiemidde-
len. Kenmerkend is dat ze slechts indirect bijdragen tot de uiteindelijke behoeftebevrediging. 

Schema: 

Natuur           Oorspronkelijke of primaire productiefactoren         omweg -  

Arbeid                                                                                                                                                     productie 

Kapitaal          Afgeleide productiefactoren (worden gevormd door natuur en arbeid)          

5 De methode 

 De inductieve methode 

 De deductieve methode 

Men kan eruit afleiden dat er een negatief verband bestaat tussen de gevraagde hoeveelheid en de prijs. 

 Als de prijs van een DVD vermindert, zal de vraag ernaar stijgen. 
Als de prijs stijgt, zal de vraag ernaar verminderen. 

6 De ceteris paribus-clausule 

Men ziet een welbepaald economisch verschijnsel afhankelijk van één variabele, terwijl men alle andere 
factoren waarvan het economisch verschijnsel afhankelijk is, veronderstelt als constant. 

7 Micro-, meso-, en macro-economie 

Micro-economie Het gedrag van een individuele huishouding. 

Meso-economie Het gedrag van een bepaalde bedrijfstak, sector of regio. 

Macro-economie Het gedrag van alle gezinnen, bedrijven… van een land. 
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1 De keuze van de optimale goederencombinatie 
(= evenwicht van de consument) 

De uiteindelijke optimale keuze van de consument wordt bepaald door: 

 Niet-economische factoren (voorkeuren of preferenties) 

 Economische factoren 
o De prijzen van de goederen 
o Het beschikbaar inkomen (budget) 

1.1 DE PREFERENTIES 

Ze zijn volkomen subjectief en afhankelijk van de eigen individuele voorkeur. Ze worden bepaald door 2 
verschillende factoren: 

Sociologische factoren: 

 Gezinssituatie, sociale klasse, religie, woonplaats, nationaliteit. 

Psychologische factoren: 

 Persoonlijkheid:  introvert  extravert, risicozoekend  risicomijdend. 

 De levensstijl:  elkaar nadoen (bandwagoneffect), exclusief gedrag (snobeffect). 

 De attitude:  verschillende houding ten aanzien van producten en aanbieders. 

Preferenties kunnen in de tijd veranderen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren onder invloed van reclame, sei-
zoenen en het ouder worden. 

1.1.1 De eerste wet van Gossen (wet van het dalend grensnut) 

Naarmate men meer beschikt over aan aantal eenheden van een bepaald goed, daalt voor de consument 
het nut dat de laatste eenheid aan het totale nut toevoegt. 

Marginale nut of grensnut:  het nut van de laatst toegevoegde eenheid. 

!!! uitzondering:  wanneer een toename van de beschikbare hoeveelheid een stijging 
    van het grensnut veroorzaakt (verslaving, verzamelaars…) 

1.2 BUDGET EN PRIJZEN 

1.2.1 De budgetlijn 

De rechte die de combinaties van twee goederen weergeeft die de consument met een bepaald budget kan 
aanschaffen, rekening houdende met de prijzen van de goederen. 

Opstellen van de budgetlijn (p. 15): 

Inkomen: € 180,00  Prijs cd: € 15,00  Prijs boek: € 11,25 

We kunnen de budgetlijn tekenen op basis van de volgende budgetvergelijking: 

 15 . Q cd + 11,25 . Q boek = 180 

Daarna zoeken we de 2 snijpunten: 

1. Q boek = 180 : 11,25 = 12 boeken 
2. Q cd      = 180 : 15       = 16 cd’s 

Gevolgen van inkomensverandering (p. 16) 

 De budgetlijn verschuift evenwijdig naar rechts bij een stijging van het nominaal inkomen en gelijk-
blijvende prijzen van de goederen. 
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Nominaal inkomen Als we het hebben over het inkomen in geldeenheden. 

Reëel inkomen De hoeveelheid goederen en diensten die we voor een bepaald inkomen kun-
nen kopen. 

 Het onderscheid tussen deze 2 is van belang om te kunnen zien hoe de koopkracht zich ontwikkelt. 

Koopkracht Wordt gevormd door het reële inkomen. Indien de budgetlijn dus evenwijdig 
naar rechts verschuift, spreken we van een reële toename van het inkomen 
(toename koopkracht). 

 
Gevolgen van prijsveranderingen (p. 17) 

 Als de prijs van één van de twee goederen daalt en de prijs van het andere goed constant blijft, kan 
de consument met hetzelfde budget meer eenheden van dit goed kopen.  

 Een prijsdaling of prijsstijging wijzigt de helling van de budgetlijn. 

2 De prijsvraagcurve (vraagcurve) 

2.1 DE AFLEIDING VAN DE INDIVIDUELE VRAAGCURVE 

Om te bepalen wat de gevolgen zijn van de prijsdalingen van cd’s, moeten we weten wat de preferentie 
van de consument is voor boeken. We nemen aan dat hij steeds 8 boeken wil hebben. 

Besluit: De gevraagde hoeveelheid neemt toe als de prijs van het goed daalt, en neemt af 
  als de prijs stijgt. Er bestaat een negatief verband tussen de prijs en de gevraagde 
  hoeveelheid van een bepaald goed. Daarom verloopt de vraagcurve dalend. 

De individuele vraagcurve: 

 Geeft weer welke hoeveelheden van een bepaald goed de consument bereid is om te kopen tegen 
een reeks van prijzen. Met elke prijs correspondeert een bepaalde gevraagde hoeveelheid. 

2.2 EEN BEWEGING LANGS DE INDIVIDUELE VRAAGCURVE 

Een beweging langs de vraagcurve zelf is het gevolg van een wijziging van de prijs (ceteris paribus). De 
prijsdaling van cd’s leidt tot een hogere vraag. 

2.3 VERSCHUIVINGEN VAN DE INDIVIDUELE VRAAGCURVE 

De individuele vraagcurve zelf verschuift wanneer bij een constante prijs van het beschouwde goed, de 
overige factoren veranderen. 

We laten deze gegevens niet tegelijkertijd veranderen, maar passen de ceteris paribus-clausule toe. 

2.3.1 Verandering in het inkomen (p. 22) 

Bij een toename van het inkomen is de consument bereid meer van een bepaald goed te kopen voor een-
zelfde prijs en verschuift de vraagcurve naar rechts (gestegen vraag). Als zijn inkomen vermindert, ver-
schuift de vraagcurve naar links (gedaalde vraag). 

2.3.2 Verandering in de preferentieschaal (p. 23) 

Stel dat onze consument een grotere preferentie krijgt voor boeken. Dit betekent dat de optimale goede-
rencombinatie hoger op de budgetlijn terechtkomt. Het logische gevolg is dan ook dat onze consument 
minder cd’s consumeert. In samenhang hiermee verschuift ook de prijsvraagcurve naar links. 
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2.3.3 Verandering in de prijs van andere goederen (p. 24) 

Complementaire goederen: 

 Deze goederen bevredigen samen een behoefte waarbij men ze enkel in bepaalde verhoudingen 
benut. 

Bij een constant blijven inkomen en preferenties veroorzaakt een prijsdaling van auto’s een toename van 
de vraag naar auto’s en naar de vraag van benzine. Niet alleen de vraag naar het goedkoper geworden pro-
duct neemt hierbij toe, maar ook de vraag naar het product waarvan de prijs constant is gebleven. 

In samenhang hiermee verschuift ook de vraagcurve van benzine naar rechts. 

Substitueerbare goederen 

 Deze goederen kunnen elkaar in bepaalde houding vervangen zonder dat het niveau van behoefte-
bevrediging verandert. 

Bij een constant blijvend inkomen en preferenties veroorzaakt een prijsdaling van appels een toename in 
het verbruik van appelen en een afname in het verbruik van peren. Het meer verbruik van appelen vervang 
het minder verbruik van peren. 

In samenhang hiermee verschuift de prijsvraagcurve van peren naar links. 

2.4 DE COLLECTIEVE OF MARKTVRAAGCURVE 

We willen niet de vraagcurve kennen van één individuele consument maar de totale vraag (marktvraag) 
naar een bepaald goed voor alle consumenten. 

 De collectieve (markt-) vraag is de totale hoeveelheid die alle consumenten in de markt vragen te-
gen een reeks van prijzen. Het is dus een optelling van de individ. vraagcurven. 

Grafiek pag. 25 

 Bij een prijs van 15.00 euro:  Anke koopt 4 cd’s 
    Tom koopt 12 cd’s 

 Bij een prijs die boven 22.50 euro ligt, vraagt alleen Tom nog cd’s (curve verloopt steiler). 

Een stijging of daling van de marktvraag kan het gevolg zijn van een  
verandering in een aantal factoren: 

1. De preferenties van de consumenten 

 Invloed van nieuwe producten 
 Toenemend milieubewustzijn (grotere vraag naar energiezuinige producten) 
 Invloed van reclame 
 Consumentenorganisaties (vb. Test Aankoop) die voorlichting geven en zo invloed uitoefent 
 Invloed die uitgaat van andere gebruikers: 

o Bandwagoneffect: meelopen 
o Snobeffect:  exclusief gedrag 

2. De grootte en de samenstelling van de bevolking 

Het aantal individuele verbruikers en de samenstelling van de verbruikers. Denk hierbij maar aan de vergrij-
zing. Hierdoor neemt de vraag naar gezondheids- en bejaardenzorg toe, en de vraag naar onderwijs af. 

3. Het inkomen 

Het inkomensniveau hangt nauw samen met de economische conjunctuur. 

 Hoge conjunctuur: toestand van algemene welvaart 
 Lage conjunctuur:  toestand van malaise (ellende) 

  

Samen kopen ze 10 cd’s 
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4. De inkomensverdeling 

Een ongelijke inkomensverdeling leidt tot een ander consumptiepatroon dan een gelijke. 

 Als de overheid streeft naar een meer gelijke inkomensverdeling, neemt zowel de vraag naar ex-
treem dure als naar extreem goedkope goederen af. 

5. De toekomstvooruitzichten 

Ondanks een prijsstijging kan de vraag toenemen omdat men een nog grotere hausse (toename) verwacht. 

6. Het vermogen 

Naarmate het bezit stijgt wordt de neiging tot sparen zwakker. 

Pigou-effect: door een daling van het algemeen prijsniveau neemt de reële waarde van de liquide 
  middelen toe, waardoor de consumptie stijgt. 

7. De prijzen van andere goederen 

Substitueerbaar goed: bij een daling van de prijs gaat de vraag naar het goedkopere goed 
toenemen, en de vraag naar het duurdere goed afnemen. 

Complementair goed: bij een stijging van de prijs daalt niet alleen de vraag naar het duurdere 
goed, maar ook de vraag naar het complementair goed. 

3 De elasticiteit van de vraag 

3.1 DE PRIJSELASTICITEIT VAN DE VRAAG 

De producenten van goederen en diensten willen weten wat er met de verkochte hoeveelheid gebeurd als 
de prijs van een goed stijgt of daalt. Ook voor de overheid is dit interessant om vb. het verbruik van ta-
bakswaren en sterke drank te beperken door het heffen van accijnzen. De overheid wil ook weten of dit 
haar meer of minder opbrengt. 

De prijselasticiteit van de vraag is de verhouding tussen de procentuele (relatieve) verandering van de ge-
vraagde hoeveelheid van een goed en de procentuele (relatieve) verandering van de prijs van dat goed. 

 Het is dus een verhoudingsgetal (onbenoemd getal) dat weergeeft in welke mate de gevraagde 
hoeveelheid verandert als gevolg van een prijsverandering. 

De prijselasticiteit van de vraag schrijft men als: 

 

Of in formulevorm: 

 

 

 

Uitgewerkt voorbeeld als: 

 Prijs van de auto: vroeger:  € 10 000.00 
   nu:  € 12 500.00 

 Vraag naar de auto: vroeger: 50 000 
   nu:  40 000 
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Stap 1: De relatieve verandering van de gevraagde hoeveelheid 

 

 

Stap 2: De relatieve verandering van de prijs 

 

 

Stap 3: De prijselasticiteit van de vraag 

 

 

 D.w.z. als de prijs stijgt met 1 %, daalt de vraag met ___ %. 

De prijselasticiteit is doorgaans negatief omdat een prijsstijging een daling van de gevraagde hoeveelheid 
tot gevolg heeft. 

Ook geldt de waarde van de prijselasticiteit ceteris paribus (gelijkblijvend inkomen, prijzen van andere goe-
deren en preferenties).  

 

We onderscheiden volgende situaties: 

1. Unitair prijselastische vraag:  Ev is gelijk aan -1 of aan  1 

Een bepaalde prijsverandering (vb. + 10 %) leidt tot een evenredige verandering in de gevraagde hoeveel-
heid (vb. – 10 %). 

2. Prijselastische vraag: EV is kleiner dan -1 of groter dan 1 

Een bepaalde prijsverandering (vb. + 10 %) leidt tot een meer dan evenredige verandering van de gevraag-
de hoeveelheid (vb. – 20 %). Vb. vakantie naar buitenland, boeken en tijdschriften. 

3. Prijsinelastische vraag: Ev ligt tussen – 1 en 1 

Een bepaalde prijsverandering (vb. + 10 %) leidt tot een minder dan evenredige verandering van de ge-
vraagde hoeveelheid (vb. – 5 %). Vb. voedingsmiddelen, schoenen en kledij. 

Grafiek pag. 29: 

 Hoe prijselastischer de vraag, hoe vlakker de vraagcurve verloopt 

 Hoe prijsinelastischer de vraag, hoe steiler de vraagcurve verloopt 

We onderscheiden ook twee extreme gevallen: 

1. Volkomen prijsinelastische vraag: Ev = 0 

Een verandering in de prijs veroorzaakt geen verandering in de gevraagde hoeveelheid. De vraagcurve ver-
loopt nu verticaal. 

= Goederen van eerste levensbehoefte, op voorwaarde dat ze een klein deel van het budget vertegen-
woordigen en er weinig substitutiegoederen beschikbaar zijn (vb. brood). 

2. Volkomen prijselastische vraag 

De consument is uiterst gevoelig voor prijsveranderingen en past zijn vraag onmiddellijk aan. De vraagcurve 
verloopt nu horizontaal. 

= Luxegoederen waarvoor de consumenten slechts een bepaalde prijs wensen te betalen. 
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De hoogte van de prijselasticiteit hangt af van verschillende factoren: 

1. Aard van de behoefte 

De vraag naar een consumptiegoed is prijsinelastischer als het meer tot de levensnoodzakelijkheden be-
hoort. Men heeft deze goederen dringend nodig, los van de hoogte van de prijs. 

2. Aandeel van de uitgaven voor een bepaald goed in het budget van de consument 

De prijselasticiteit van de vraag is klein als dit aandeel gering is. 

3. Het inkomensniveau van de consument 

Voor hogere inkomensklassen is de prijselasticiteit van de vraag van luxegoederen klein, voor minderbe-
deelde klassen is ze groot. 

4. De substitueerbaarheid van het goed 

De vraag naar een goed is prijselastischer naarmate er meer concurrerende goederen bestaan. Bij een prijs-
stijging van het ene product wijkt de consument uit naar het andere. 

5. De beschouwde tijdsperiode 

Voor bepaalde gebruiksgoederen past de consument zich snel aan aan vb. hogere prijzen en remt hij zijn 
verbruik af. De prijselasticiteit van de vraag zal op lange en korte termijn ong. gelijk zijn. 

Voor andere producten verloopt de aanpassing minder vlot. Bij de forse prijsstijgingen van ruwe olie kwa-
men pas na enkele jaren energiebesparende technieken uit die voor een beduidende daling van het ver-
bruik van olieproducten zorgden. De vraag naar petroleumproducten was daarom prijsinelastischer op 
korte termijn dan op lange termijn. 

 

Met behulp van de prijselasticiteit van de vraag kunnen we nu het effect nagaan op de totale omzet van de 
onderneming. Hiervoor stellen we dat TO = P . Q !!! 

(Zie voorbeeld pag. 31) 

3.2 DE KRUISELINGSE PRIJSELASTICITEIT VAN DE VRAAG 

De kruiselingse prijselasticiteit van de vraag is de verhouding tussen de procentuele verandering van de ge-
vraagde hoeveelheid van een bepaald goed x en de procentuele verandering van de prijs van een goed y. 

Of in formulevorm: 

 

 

 
Het teken van de kruiselingse prijselasticiteit kan zowel positief als negatief zijn, naargelang van de aard 
van het goed: 

 Ek > 0 (positieve waarde) 

Bij substitueerbare goederen leidt de prijsstijging van goed y tot een grotere gevraagde hoeveelheid van 
goed x en omgekeerd. De twee goederen kunnen elkaar vervangen. 

 Ek < 0 (negatieve waarde) 

Bij complementaire goederen leidt een prijsstijging van goed y ertoe dat ook minder van goed x gevraagd 
zal worden. De twee goederen vullen elkaar aan. 

 Als de waarde Ek dicht bij 0 ligt, is er geen direct verband tussen de twee goederen. Er is dan geen 
merkbare invloed van de prijs van goed y op de vraag naar goed x. De kruiselingse prijselasticiteit 
van de vraag brengt de substitueerbaarheid of complementariteit van een goed tot uitdrukking. 

 Hoe groter Ek, hoe beter beide goederen substitueerbaar of hoe meer ze complementair zijn. 
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3.3 DE INKOMENSELASTICITEIT VAN DE VRAAG 

Een verhoudingsgetal dat weergeeft in welke mate een bepaalde grootheid (gevraagde hoeveelheid) ver-
andert als gevolg van de verandering in een andere grootheid (inkomen =Y) 

De wet van Engel 

De Duitse statisticus E. Engel (1821-1896) stelde op empirische wijze vast dat bij een stijging van het inko-
men de uitgaven voor voeding procentueel daalden, en die van luxegoederen procentueel toenamen. 

 We spreken van een Engelkromme (of inkomensvraagcurve) als het verband tussen de gevraagde 
hoeveelheid van een goed en het inkomen van de consument grafisch wordt voorgesteld. 

De inkomenselasticiteit van de vraag is gelijk aan de verhouding tussen de procentuele verandering van de 
gevraagde hoeveelheid van een goed en de procentuele verandering van het inkomen van de consumen-
ten. 

In formulevorm: 

 

 

We onderscheiden volgende situaties: 

 Ey > 1: inkomenselastische vraag 

Als het inkomen stijgt, neemt de gevraagde hoeveelheid van het goed meer dan evenredig toe (gewoonlijk 
luxegoederen). Bij luxegoederen is er een drempelinkomen. Men koopt het goed pas vanaf een bepaald in-
komen. Beneden het drempelinkomen geeft men niets uit voor een luxegoed. 

 Ey < 1: inkomensinelastische vraag 

Als het inkomen stijgt, neemt de gevraagde hoeveelheid van het goed minder dan evenredig toe (voeding 
en genotmiddelen zoals sigaretten). De Engelcurve snijdt de verticale as, want als het inkomen 0 is, koopt 
men noodzakelijke goederen van het spaargeld. 

 Ey < 0 : voor inferieure goederen 

Normaal is de inkomenselasticiteit positief. Voor een inferieur goed kan ze ook negatieve waarden aanne-
men. De gevraagde hoeveelheid daalt wanneer de inkomens toenemen, omdat men overschakelt op goe-
deren van beter kwaliteit. Als in een periode de inkomens dalen (vb. langdurige werkloosheid) zullen de 
inferieure goederen terrein winnen. 

 

De inkomenselasticiteit van de vraag wordt duidelijk beïnvloed door de aard van de goederen! 

Grafieken pag. 35-36 kunnen uitleggen en tekenen! 

 
Wat is het praktisch belang van deze elasticiteitscoëfficiënten: 

 Een bedrijf kan zich een idee vormen van wat er gebeurt met zijn verkopen als de prijzen van sub-
stituten voor zijn goederen dalen. 

 Een bedrijf kan het effect nagaan van een verhoging van indirecte belastingen. 

 De overheid weet met welk soort bedrijven het slechter zal gaan als de beschikbare inkomens af-
nemen. 

 De overheid kan een idee krijgen van wat er met de opbrengst van de btw gebeurt als de tarieven 
verlagen. 

 Een bedrijf kan zien aankomen waarop de consumenten het meest bezuinigen als de overheid de 
tarieven van de inkomstenbelasting verhoogt. 

 Een bedrijf kan schatten wat er met zijn omzet gaat gebeuren als volgend jaar de inkomens met 
een bepaald percentage stijgen. 
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4 Het consumentengedrag in België 

4.1 HET BESTEDINGSPATROON VAN BELGISCHE PARTICULIEREN 

Men kan consumptie beschouwen als een functie van de prijzen en van het beschikbaar inkomen. 

Andere factoren die invloed hebben op de consumptie: 

 Het vermogen 

 De kredietmogelijkheden 

 De beschikbaarheid van liquide middelen 

 De evolutie van reële rente 

 De consumptie van andere gezinshuishoudingen 

 De economische situatie waarin een volkshuishouding zich bevindt 

4.1.1 Evolutieschets van de particuliere consumptie 2003-2009 

! Zie grafiek pag. 38 

 Lopende prijzen: prijzen van het betreffende jaar. Deze nominale ontwikkeling bevat 
   zowel de prijsevolutie als de hoeveelheidsevolutie. 

2004 – 2007 De consumptieve bestedingen van de particulieren vormen één van de belangrijkste krach-
ten achter de economische groei. De consumenten hadden vertrouwen in de Belgische 
economie door de gunstige evolutie op de arbeidsmarkt. 

2008 De groei van de Belgische economie koelde enorm af (particuliere consumptie: groei van 
amper 1,1 %). De financiële crisis (oktober) en de economische achteruitgang hebben het 
vertrouwen drastisch aangetast. De consumenten zijn vooral slecht gezind door de grote 
werkloosheid. 

2009 Dit leidt tot een massale spaardrift. Volgens de NBB zijn daardoor in 2009 de bestedingen 
met 1,6 % gedaald tegenover 2008. 

 Gezien de grimmige vooruitzichten voor de Belgische arbeidsmarkt, is de kans groot dan gezinnen 
uit angst voor hun toekomstige welvaart hun geld gaan oppotten, waardoor de groei van de eco-
nomie wordt afgeremd. 

 

4.1.2 Het bestedingspatroon van de Belgische gezinnen: vergelijkende studie 

Huishoudbudgetonderzoek: 

Verricht door de FOD Economie – Algemene Directe Statistiek en Economische Informatie (ADSEI). Het 
geeft een gedetailleerd beeld van de structuur van de gemiddelde uitgaven van de huishoudens uit België. 

1854: gezinsbudgetenquêtes met tussenpozen van 7 tot 8 jaar. 

1999: elk kalenderjaar een huishoudbudgetonderzoek op aanbeveling van Eurostat (Bureau voor 
 de Statistiek der Europese Gemeenschappen) en omdat de resultaten worden aangewend 
 bij de opstelling van de nationale rekeningen. 

Elke maand worden door meer dan 300 huishoudens inkomsten en uitgaven opgetekend (steekproef van 
ong. 3700 huishoudens per jaar). 

Om de impact van de economische activiteit op het bestedingspatroon van de Belgische gezinhuishoudin-
gen te onderzoeken, maken we een vergelijkende studie tussen de huishoudbudgetenquête van 1978-1979 
en 2008. 
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1973 – 1981 Gekenmerkt door forse prijsstijgingen t.g.v. de hoge grondstofprijzen en door de automati-
sche loonkoppeling. Deze hoge inflatie was mede verantwoordelijk voor het verlies aan 
concurrentiekracht van de Belgische economie. 

2008 De economische activiteit ligt veel hoger dan in de periode 1978-1979 ! 

 
Per € 1000 euro dat de gezinnen uitgeven stelt men de volgende verschuivingen vast: 

 Grote afname van het aandeel voor primaire goederen. 

 Stijging van de uitgaven voor cultuur en ontspanning. 

 Huur blijft grootste uitgavenpost (ong. 1/3 van het inkomen) 

 Sterke toename van uitgaven voor vervoer en communicatie (telefoon, internet, auto’s…) 

Conclusie: naarmate de economische welvaart stijgt, verhoogt het aandeel van de uitgaven 
voor niet primaire goederen t.o.v. het beschikbaar gezinsinkomen terwijl het aandeel voor 
primaire goederen daalt (wet van Engel). 

4.2 HET SPAARGEDRAG VAN DE BELGISCHE PARTICULIEREN 

4.2.1 Begrip 

De consumenten kunnen ofwel hun inkomen uitgeven (consumeren) ofwel niet uitgeven (sparen). 

Sparen Het gedeelte van het beschikbaar inkomen dat overblijft nadat de consumptieve uitgaven 
voldaan werden. 

Beschikbaar 
inkomen 

Het inkomen van de particulieren waarvan de directe belastingen werden afgetrokken. 

 
Besparingen hebben niet altijd een residueel karakter: 
 men kan een zeker bedrag opzijleggen om onvoorziene omstandigheden het hoofd te bieden. Bij hogere 
inkomens vormen de besparingen meestal een restbedrag. 

Men kan besparingen oppotten: 

 Er zijn geen opbrengsten (vb. rente) 

 Ze zijn niet nuttig voor de gemeenschap. 

Men kan besparingen aanbieden op de vermogensmarkt: 

Dit noemt men ook beleggen. Zo kunnen anderen (bedrijfshuishoudingen) het aanwenden voor economi-
sche doeleinden. 

Spaarquote: Dit is het meetinstrument om de spaarneiging van de particulieren weer te geven. 
  Men kan het definiëren als het aandeel van het beschikbaar inkomen dat de parti- 
  culieren sparen. 
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4.2.2 Factoren die het spaargedrag van de gezinshuishoudingen bepalen 

Op lange termijn geven een aantal factoren de richting aan waarin de spaarneiging beweegt, maar op korte 
termijn kunnen zich (o.i.v. wijzigingen in de economische omgeving) in het spaargedrag tijdelijke wijzigin-
gen voordoen. 

4.2.2.1 Factoren bepalend voor het spaargedrag op lange termijn 

 Leeftijdsstructuur van een land (toenemende vergrijzing) 

 Inkomen (behoefte aan voorzorgsparen neemt af) 
o Stijgende participatiegraad van vrouwen in het arbeidscircuit 
o Socialezekerheidsstelsel (verschaffen van vervangingsinkomen) 

 Levenscyclusmodel van Modigiliani (grafiek pag. 42 !!!) 
o Op jonge actieve leeftijd spaart men weinig omdat het inkomen gering is. 
o Op middelbare leeftijd spaart men meest gezien het hoger beschikbaar inkomen en om 

voorzieningen aan te leggen voor de zogenaamde “oude dag”. 
o Na de opruststelling ontspaart men. 

4.2.2.2 Factoren bepalend voor het spaargedrag op korte termijn 

1. Veranderingen in het inflatiepeil 

o Inflatiestijging doet de reële waarde van financiële activa met een vaste nominale waarde 
dalen, waardoor gezinnen aangezet worden meer te sparen om de werkelijke waarde van 
het vermogen te handhaven. 

o Inflatie is nauw verbonden met een rente-evolutie. Wanneer de vraag naar goederen en 
diensten het aanbod overtreft, verhoogt de rente om het sparen te stimuleren en de vraag-
inflatie te bestrijden. Wanneer de inflatiestijging de nominale renteverhoging overtreft, 
daalt de reële rente. 

Gevolgen: 

Substitutie-effect De consumptie neemt toe omdat de reële vergoeding van het sparen 
is afgenomen. 

Vermogenseffect De spaarneiging verhoogt om het reëel vermogen op peil te houden. 

 
2. De fase van de economische activiteit 

In een hoogconjunctuur neemt gezien de grote werkzekerheid, het hoog beschikbaar inkomen en de hoge 
rente de spaarneiging af. Bij een laagconjunctuur zien we het tegengestelde. 

3. Toegankelijkheid van de kredietmarkten 

De al dan niet gemakkelijk toegankelijke kredietmarkten beïnvloeden het spaargedrag in dalende of stij-
gende zin. 

4. Directe belastingen 

Er bestaat een omgekeerde relatie tussen de directe belastingen en de spaarneiging van de particulieren. 
Dat is zo omdat deze belastingen rechtstreeks het beschikbaar inkomen beïnvloeden. 
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5 Meting van de prijzen 

5.1 HET INDEXCIJFER DER CONSUMPTIEPRIJZEN 

Het indexcijfer der consumptieprijzen meet de evolutie van de prijzen bij het verbruik.  
Het is in een meetinstrument van de levensduurte. 

2006-01-01: de huidige indexkorf werd van kracht met als basis 2004 = 100 

De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie actualiseert om de 8 jaar de goederen en diensten die in de 
Indexkorf van het NICP zijn opgenomen. De aanpassing van de korf gebeurt vooral op basis van de gezins-
budgetenquêtes. Voortaan is er om de 2 jaar een minihervorming van de index om een significante verou-
dering van het indexcijfer te vermijden. 

De NICP heeft 2 belangrijke voordelen: 

 De geactualiseerde nationale index weerspiegelt beter het huidige consumptiegedrag. 

 Ze sluit nauwer aan bij de Europese geharmoniseerde index. Dit is noodzakelijk om op uniforme 
wijze de inflatie te bepalen in de hele eurozone. 

Twee indexen zijn geen kopieën: 

NICP Meetinstrument voor de levensduurte van de Belgische huishoudens en houdt dus reke-
ning met alle consumptieve bestedingen van de Belgen, ook als toerist in het buitenland. 

GICP Beoogt om een beeld te krijgen van het verloop van het prijspeil voor goederen en dien-
sten aan consumenten op het Belgische grondgebied. 

 
 Het indexcijfer bepaalt voor een groot deel de loonvorming en de evolutie van de sociale uitkerin-

gen ! 

Op basis van een reeks indexcijfers van de consumptieprijzen kan men de evolutie van de consumptieprij-
zen bepalen. Zo kunnen we het jaarlijks inflatiepercentage berekenen door de procentuele wijziging van 
het indexcijfer te bepalen. 

Formule: 

 

 

2000-2008: inflatie schommelde rond de 2 %. In 2007 kregen we het hoogste peil in 16 jaar. 
  De oorzaak was vooral de forse stijging van olie- en voedselprijzen. 

2009:  inflatie bedroeg amper 0.26 %. Aan de basis hiervan liggen de goedkoper geworden 
  energieproducten. 
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1  De bepaling van de optimale productiegrootte 

Net zoals de consument staat ook de producent voor een keuzeprobleem. 

Economische vragen of beslissingen van een ondernemer: 

 Welke producten? 

 Hoeveelheid (Q) 

 Tegen welke prijs (P) 

 Welke productietechniek: arbeids- of kapitaalsintensief 
 De driver voor al deze beslissingen is de productiekost 

Doelstellingen v/d producent: optimale productiegrootte ter optimalisatie van de winst. 

Consumenten Producenten 

Consumenten streven (met beschikbare middelen) 
naar de optimale goederencombinatie 

Producenten streven naar de optimale productie-
grootte. M.a.w. bij welke productie is de winst 
maximaal? 

 
Winst:  is gelijk aan de totale opbrengsten minus de totale kosten 

Formule: TW = TO – TK 

Elk bedrijf zet productiefactoren in (natuur, arbeid en kapitaal) om tot een bepaald productieresultaat te 
komen. Dit is de productiefunctie. 

 Geeft het verband weer tussen enerzijds de omvang van de productie en anderzijds de hoeveelheid 
ingezette productiefactoren. 

Dit resultaat wordt dan aangeduid als de productiviteit. 

Formule: 

 

We maken een onderscheid tussen de korte- en de langetermijnproductie: 

1. Korte termijn 

Men gaat ervan uit dat het aantal eenheden dat men in een gegeven periode kan voortbrengen met de be-
schikbare hoeveelheid kapitaalgoederen constant blijft. De ondernemer wil dus geen uitbreiding doen van 
de hoeveelheid kapitaalgoederen (gebouwen, machines). 
Men gaat na hoe de productie toeneemt bij een hoeveelheidstijging van één productiefactor (vb. arbeid), 
alle andere factoren blijven constant. 

 Verband tussen productie en arbeid. 

2. Lange termijn 

Alle kosten worden variabel omdat alle productiefactoren ook variabel worden. Om de productie te verho-
gen, koopt men nieuwe machines en breidt men de fabrieken uit. 

 Verband tussen productie en productiefactoren 
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2 De wet van de toe- en afnemende meeropbrengst 

Totale productie (TP) Opbrengst van de ingezette productiefactoren gedurende een bepaalde tijd. 

Gemiddelde productie (GP) De gemiddelde opbrengst van één eenheid van de (variabele) productiefac-
tor ( = gemiddelde arbeidsproductiviteit). 

Marginale productie (MP) Meeropbrengst wanneer de hoeveelheid van de variabele productiefactor 
(vb. arbeid) met één eenheid stijgt (= marginale arbeidsproductiviteit) 

 
Marginale arbeidsproductiviteit: 

 

 TP = som MP 

Gemiddelde arbeidsproductiviteit: 

 

 

Het is belangrijk om een zicht te hebben op het verloop van de productiekosten. M.a.w. in de kostenvaria-
belen met het oog op het bereiken van de optimale productieomvang. 

Men beslist op basis van de verwachte (meer)opbrengst om een extra kracht in dienst te nemen.  

Tabel pag. 61: vaststelling 

Fase 1 de inschakeling van extra eenheden arbeid doet de TP meer dan evenredig stijgen. 

Fase 2 de inschakeling van extra eenheden arbeid doet de TP minder dan evenredig stijgen. 

Fase 3 de inschakeling van extra eenheden arbeid veroorzaakt geen toename meer van de TP 
(=verzadigingspunt). 

 
Vaststelling grafiek pag. 63: 

 Zolang de MP stijgt, neemt de TP progressief (meer dan evenredig) toe. 

 Wanneer de MP daalt, maar positief blijft neemt de TO degressief  
(minder dan evenredig) toe. 

 Wanneer de MP negatief wordt, daalt de TP. 

 MP snijdt GP in haar maximum 

 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 toe- en afnemende meeropbrengst 

Dit is een ervaringsregel die ons zegt dat als men aan een constant gehouden productiefactor eenheden 
toevoegt van een variabele productiefactor, de TP eerst meer dan evenredig en vervolgens minder dan 
evenredig zal toenemen. Na het verzadigingspunt begint de TP zelfs te dalen en wordt ten slotte negatief. 
De productie vindt altijd plaats vóór het verzadigingspunt. 

 De wet geld enkel wanneer er sprake is van een constante productiefactor en een variabele pro-
ductiefactor (op korte termijn). 
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3 Het kostenverloop 

De productiekosten kan men indelen naargelang van hun variabiliteit of de mate van afhankelijkheid van de 
bedrijfsdrukte (productieomvang). Zo krijgen we constante en variabele kosten. 

3.1 DE TOTALE CONSTANTE KOSTEN 

Een deel van de productiekosten blijft constant op korte termijn. Vb. afschrijvingskosten, brandverzeke-
ring… De totale constante kosten blijven onveranderlijk binnen de gegeven productiecapaciteit en verande-
ren niet met de omvang van de productie. 

Grafiek:De lijn van de TCK verloopt horizontaal omdat deze kosten niet veranderen als men 
  meer of minder produceert. Ze kunnen wel veranderen o.i.v. een prijsstijging, maar 
  niet door een wijziging van de bedrijfsdrukte. 

3.2 DE TOTALE VARIABELE KOSTEN 

De TVK zijn wel afhankelijk van de productie (grondstof en arbeid). 

Opm.:   niet alle arbeidskosten zijn variabel (vergoeding leidinggevend personeel) 

Grafiek:eerst zien we een degressieve stijging, daarna een progressieve. 

Het verloop van de TVK hangt nauw samen met dit van de TP: 

 Zolang de TP meer dan evenredig toeneemt, verlopen TVK degressief stijgend. 

 Wanneer de TP evenredig toeneemt, stijgen TVK evenredig. 

 Van zodra TP minder dan evenredig toeneemt, verlopen TVK progressief stijgend. 

Verklaring degressief en progressief stijgend karakter van TVK: 

Degressief: als de bezetting van de productiecapaciteit verhoogt, treden kostprijsbesparende 
  factoren op (inkoop van grondstoffen in grotere hoeveelheden). 

Progressief: als we de capaciteitsgrens van het bedrijf naderen, treden er kostprijsverhogende 
  factoren op (overuren, overbelasting van duurzame activa zoals machines). 

3.3 DE TOTALE KOSTEN 

De totale constante kosten en de totale variabele kosten vormen samen de totale kosten. 

Grafiek:het verloop van de TVK kosten komt terug bij de TK kosten. Dat komt doordat de 
  TCK constant blijven en bijgevolg geen invloed hebben op de vorm van de TK. 

4 Het opbrengstenverloop 

Een producent streeft naar winstmaximalisatie. Hiervoor moeten we zowel de opbrengsten en de kosten 
kennen. Naast de productiekosten is dus ook de prijs van het product van belang. 

We onderscheiden hierbij 2 gevallen: 

1. De ondernemer kan tot op zekere hoogte invloed uitoefenen op de prijs. De ondernemer is in dit 
geval een prijszetter. 

2. De ondernemer kan geen invloed uitoefenen op de prijs. De prijs van de markt is een gegeven en 
het bedrijf kan enkel reageren door de geproduceerde hoeveelheid aan te passen. De ondernemer 
is in dit geval een hoeveelheidsaanpasser. 
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4.1 VOLKOMEN CONCURRENTIE OF VOLLEDIGE MEDEDINGEN 

De marktvorm waarin de prijs van het product voor het individuele bedrijf een gegeven vormt. Dit betekent 
dat er op de markt voor een product zeer veel vragers en aanbieders zijn die ieder voor zich geen invloed 
op het totale marktgebeuren kunnen uitoefenen. 

 Elke extra eenheid brengt hetzelfde op als alle reeds geproduceerde eenheden. De prijsafzetcurve 
is hierdoor een horizontale rechte (geen relatie tussen afzet en prijs). 

Totale opbrengst = P . Q 

Gemiddelde totale opbrengst = TO / Q 
P = P . Q / Q 

Marginale opbrengst = P 

 P = GO = MO 

5 De optimale productiegrootte bij volkomen concurrentie 
(= evenwicht van de producent) 

Winstmaximalisatie kan men op 2 manieren afleiden: 

1. Uit vergelijking TO met TK 

Door het verschil te bereken tussen TO en TK vinden we de totale winst (TW). De grafiek op pag. 77 geeft 
het verloop van de TO en TK weer. Punt A is het breakevenpunt (TO = TK). Een afzet of omzet boven het 
breakevenpunt levert winst op, eronder verlies. 

Winstmaximalisatie: de productiegrootte waarbij  het positief verschil tussen TO en TK het 
   grootst is. 

2. Uit vergelijking van MO met MK 

Er is winst zodra de GTK onder de GO dalen. De winstzone ligt dus tussen de twee snijpunten van de GTK 
met de GO. 

Waar is de totale winst maximaal? 

 Zodra de MO groter is dan de MK realiseert de ondernemer extrawinst op deze eenheid. Het opge-
bouwde verlies van hiervoor zal volledig goedgemaakt zijn als de TO net volstaan om de TK te dek-
ken. Dit is op het breakevenpunt. 

 De winst gaat bij verdere productie steeds groter worden omdat de MO groter blijft dan de MK. 
Wanneer de MK groter wordt dan de MO leidt elke extra eenheid tot een extraverlies. Daardoor 
neemt de totale winst af vanaf dit punt. 

 Als de MO = MK bereikt men de optimale productiegrootte (winstmaximalisatie). 
Formule: Vorige MO – MO / Q 

6 De afleiding van de aanbodcurve 

6.1 DE INDIVIDUELE AANBODCURVE 

herhaling: 

 De producent kan zijn winst maximaliseren als hij zijn productie uitbreidt tot een punt waar MK = 
MO. 

 Bij volkomen concurrentie geldt: P = MO = GO 

Net zoals de vraagcurve bij de consument toont de aanbodcurve bij de producent het verband tussen de 
gevraagde / aangeboden hoeveelheid van een product en de prijs. 
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M.a.w. de aanbodcurve toont de productiehoeveelheid tegen een reeks van prijzen. 

P = GO = GVK De prijs is hoog genoeg om alle variabele kosten terug te verdienen, maar niet om de con-
stante kosten terug te verdienen. Er is dus sprake van een verlies dat gelijk is aan TCK. 

P = GO = GTK De gemiddelde opbrengst is gelijk aan de gemiddelde totale kosten. Er is winst nog verlies. 

P = GO > GTK De gemiddelde opbrengst is groter dan de gemiddelde totale kosten. Er is winst. 

6.2 EEN BEWEGING LANGS DE INDIVIDUELE AANBODCURVE 

Als de prijs stijgt, stijgt de aangeboden hoeveelheid en omgekeerd. Er bestaat een positief verband tussen 
de prijs en de aangeboden hoeveelheid van een bepaald goed. Vandaar dat de aanbodcurve stijgend ver-
loopt. 

 Grafiek 

6.3 VERSCHUIVINGEN VAN DE INDIVIDUELE AANBODCURVE 

Wanneer bij een constante prijs van het beschouwde goed een wijziging optreedt in o.a. de kostenstruc-
tuur verschuift de individuele aanbodcurve. 

Voorbeelden: 

1. Verlaging van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid 

De marginale kosten komen op een lager niveau. Bij een gelijkblijvende prijs geeft dit aanleiding tot een 
toename van de aangeboden hoeveelheid. De aanbodcurve verschuift naar rechts. 

2. olieprijsstijgingen 

De marginale kosten komen op een hoger niveau. Bij een gelijkblijvende prijs geeft dit aanleiding tot een 
afname van de aangeboden hoeveelheid. De aanbodcurve verschuift naar links. 

Verschuivingen van de aanbodcurve: 

 Bij een verandering in productiviteit 

 Bij een verandering in de prijs van productiefactoren 

 Bij een verandering in het aantal arbeiders 

6.4 DE COLLECTIEVE OF MARKTAANBODCURVE 

De collectieve aanbodcurve is de som van alle individuele aanbodcurven bij een gegeven prijs. 

 Grafiek kunnen tekenen !! 

7 De breakevenanalyse 

De breakevenomzet (of –afzet) is de minimumomzet (of –afzet) die gerealiseerd moet worden opdat alle 
kosten gedekt zouden zijn. 

Afleiding formule: 

 

 

 
 
Voorbeeld broodjes: 

TCK / jaar:  € 56 000,00  Formule: 
TVK / broodje:  € 0,80 
Marktprijs broodje: € 2,20 
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Hieruit volgt dat de breakevenafzet 40 000 broodjes bedraagt. Voor de grafische wordt de breakevenafzet 
op de x-as weergegeven en de breakeveomzet op de y-as. 

Breakevenomzet: breakevenafzet . Verkoopprijs 

 40 000 . 2,20 = € 88 000,00 

7.1 BEPAALDE WINSTMARGE 

Hoeveel broodjes moeten we verkopen om een winstmarge van 10 % te bekomen?  

Afleiding formule: 

TO = TCK + TVK       + TW 
P . Q = TCK + (GVK . Q) + ( 10 % . P . Q) 

2,20 . Q = 56 000,00 + (0,80 . Q) + (10 % . 2,20 . Q) 

 Q =    56 000     = 47 458 broodjes 
        2,20 / broodje – 0,80 / broodje – 0,22 / broodje 

8 De prijselasticiteit van het aanbod 

De mate waarin de aangeboden hoeveelheid van een bepaald goed gevoelig is voor een wijziging in de prijs 
van dit goed. 

Formulevorm: 

 

 

Voor de prijselasticiteit van het aanbod onderscheiden we volgende situaties: 

1. Unitair prijselastisch aanbod: Ea = 1 

Een bepaalde prijsverandering (vb. 10 %) leidt tot een evenredige verandering van de aangeboden hoe-
veelheid (10 %). 

2. Prijselastisch aanbod: Ea > 1 

Een bepaalde prijsverandering (vb. 10 %) leidt tot een meer dan evenredige verandering van de aangebo-
den hoeveelheid (vb. 20 %). 

3. Prijsinelastisch aanbod: Ea < 1 

Een bepaalde prijsverandering (vb. 10 %) leidt tot een minder dan evenredige verandering van de aangebo-
den hoeveelheid (vb. 5 %). 

 

We onderscheiden ook nog twee extreme gevallen: 

1. Volkomen prijselastisch aanbod 

Er bestaat geen verband tussen prijs en aanbod, en men kan dus tegen een bepaalde prijs heel weinig of 
juist heel veel aanbieden. Dit gebeurt indien de marginale kosten constant blijven. 

Dit kan voorkomen op heel korte termijn (horizontaal verloop). 

2. Volkomen prijsinelastisch aanbod 

Hier heeft een prijsverandering geen invloed op de aangeboden hoeveelheid. Men kan de productie van vb. 
bederfelijke goederen op zeer korte termijn niet aanpassen (verticaal verloop). 

Een voorbeeld is het aanbod op een groenteveiling, elke dag staat het aanbod vast, ongeacht de prijs. 
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8.1 DETERMINANTEN VAN DE PRIJSELASTICITEIT 

De prijselasticiteit wordt beïnvloed door 2 factoren: 

 De aard van het product 

Het aanbod van landbouwproducten is inelastischer dan dat van industriële producten. Aanpassingen aan 
veranderde omstandigheden vergen in de landbouw ten minste één teeltperiode, bij industriële producten 
kan dat meestal sneller. 

 De beschouwde tijdsperiode 

De prijselasticiteit op lange termijn is groter dan die op korte termijn omdat men op lange termijn meer 
mogelijkheden heeft om hun productiecapaciteit aan te passen. 
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1 Markt en marktvormen 

Vragers (consumenten) en aanbieders (producenten) ontmoeten elkaar op de markt. 

Markt:  het geheel van de vraag naar en het aanbod van een bepaald goed. In de economie 
  gaat het bijna altijd over de abstracte markt (immobiliënmarkt of veilingsites op het 
  internet zoals eBay). 

Een aantal objectieve omstandigheden kenmerkt marktvormen: 

 Het aantal marktpartijen 

De marktpartijen zijn zowel vragers als aanbieders. In beide gevallen onderscheiden we één, weinig of veel 
marktpartijen. 

 De mate van volkomenheid of doorzichtigheid van een markt 

Doorzichtig: als alle partijen op de hoogte zijn van alle marktelementen (prijzen, kwaliteit…) 

Volkomen: als de producenten en consumenten niet over volledige informatie beschikken 
  i.v.m. de marktsituatie. 

 De toetredingsmogelijkheden 

De markt is open als vragers en aanbieders vrij kunnen toetreden. De toegang tot bepaalde markten kan 
soms bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt worden door grote oprichtingskosten of vergunningen en vesti-
gingsvoorwaarden. 

Ook het verlaten van de markt kan soms moeilijk zijn door opzeggingsvergoedingen voor werknemers of 
grote commotie bij eventuele bedrijfssluiting. 

 De mate van productdifferentiatie 

Homogene prod.: geen verschillen in kwaliteit, levertijd, verpakking, service… 
 enkel de prijs zet de consument aan tot een aankoop. 

Heterogene prod.: producenten streven ernaar hun producten te onderscheiden van die van de 
concurrenten via productdifferentiatie. 

De vier bovengenoemde factoren bepalen met elkaar in welke mate en op welke wijze men concurreert op 
een markt. Verscheidene combinaties zijn mogelijk. 

MARKTVORMEN Volkomen concurentie Onvolkomen concurrentie 

KENMERKEN 
 Monopolie Oligopolie Monopolistische 

concurrentie 

Aantal vragers     

 Veel X X X X 

Aantal aanbieders     

 Één  X   

 Weinig   X  

 Veel X   X 

Volkomenheid van de markt     

 Doorzichtig X    

 Ondoorzichtig  X X X 

Toetreding     

 Vrij X   X 

 Beperkt  X X  

Aard van de goederen     

 Homogeen X X X  

 Heterogeen    X 
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2 De volkomen concurrentie 

2.1 KENMERKEN 

Er is sprake van volkomen concurrentie als de markt voldoet aan vier voorwaarden: 

1. Er zijn veel vragers en aanbieders 

Ze vertegenwoordigen maar een klein deel van de markt en hebben geen invloed op de prijs. Om hun op-
brengst te maximaliseren kunnen ze enkel hun hoeveelheid aanpassen. Daarom noemen we het prijsne-
mers of hoeveelheidsaanpassers. 

2. Volkomen doorzichtig of transparante markt 

Vragers en aanbieders hebben dezelfde, volledige informatie over de aard en prijs van het goed. 

3. Voor iedereen volledig toegankelijk 

De aanbieders genieten eenzelfde vrijheid als de vragen i.v.m. het toetreden / verlaten. 

4. Homogeen product 

Er bestaan geen kwaliteitsverschillen. De aangeboden goederen en diensten zijn identiek. De vragers heb-
ben geen andere voorkeur dan de prijsvoorkeur. 

Wanneer een markt aan al deze kenmerken voldoet ontstaat slechts één prijs. Deze marktvorm komt in 
werkelijkheid zeer zelden voor. De voorwaarden worden nog het best benaderd op veilingen, waar grote 
hoeveelheden goederen in een standaardkwaliteit worden aangeboden, op sommige wereldmarkten voor 
agrarische producten of op de wisselmarkt. 

2.2 HET MARKTEVENWICHT BIJ VOLKOMEN CONCURRENTIE 

De prijzen op markten met volkomen concurrentie komen tot stand door de wisselwerking tussen vraag en 
aanbod. Er is slechts één prijs: de marktprijs of evenwichtsprijs. 

 Het is de prijs waarbij de aangeboden en gevraagde hoeveelheid met elkaar overeenstemmen 
(Qv = Qa). 

Grafiek: 

In het snijpunt van de vraag- en aanbodcurve is de totale gevraagde hoeveelheid gelijk aan de totale aan-
geboden hoeveelheid. Hier hebben we een bepaalde verhandelde hoeveelheid tegen een evenwichtsprijs. 

Producent: Voor een kleine individuele producent is de afzetcurve een rechte. Hij kan dan elke 
gewenste hoeveelheid afzetten tegen de evenwichtsprijs. Hij bepaalt nu hoeveel hij zal 
aanbieden bij de heersende marktprijs om een maximale winst te bereiken. 

Consument: De vrager zal nu bepalen hoeveel hij werkelijk aankoopt tegen deze marktprijs om een 
maximale behoeftebevrediging te bereiken. 

 Indien men voor een hogere prijs zou kiezen is er een aanbodoverschot, indien men een lagere 
prijs zou kiezen is er een vraagoverschot. 
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2.2.1 Verband met de collectieve vraag- / aanbodcurve 

Zolang de collectieve vraag- en aanbodcurve niet verschuiven, blijft de evenwichtsprijs onveranderd.  

2.2.1.1 De collectieve vraagcurve 

Een verschuiving van de collectieve vraagcurve kan het gevolg zijn van: 

 De preferenties van de vragers 

 De prijzen van andere goederen 

 De inkomens van de vragers 

 Het aantal vragers 

Indien er een reële inkomensdaling optreedt (vb. werkloosheid) verschuift de collectieve vraagcurve naar 
links. Men vraagt hierdoor bij alle prijsniveaus minder dan voorheen. Hierdoor zullen de evenwichtsprijs en 
de evenwichtshoeveelheid dalen. 

2.2.1.2 De collectieve aanbodcurve 

Een verschuiving van de collectieve aanbodcurve kan het gevolg zijn van: 

 De productiviteit 

 De prijzen van de productiemiddelen 

 Het aantal aanbieders 

Indien er een productiviteitstijging is van de arbeiders verschuift de aanbodcurve naar rechts. Men biedt 
dus meer aan bij alle mogelijke prijzen. Hierdoor zal de evenwichtsprijs dalen en de evenwichtshoeveelheid 
stijgen. 

2.3 DYNAMISCHE VRAAG- EN AANBODRELATIES 

De nieuwe evenwichtssituatie komt pas na een zeker tijdsverloop (waarvan de duur van product tot pro-
duct verschilt) tot stand. Het duurt het langst voor goederen met een prijsinelastisch aanbod. Een klassiek 
voorbeeld is de kweek van varkens. 

Grafiek: Als gevolg van een toegenomen voorkeur voor varkensvlees verschuift de vraag- 
       curve naar rechts. 
   Indien men de aangeboden hoeveelheid varkensvlees onmiddellijk kan vergroten 
        stijgt de prijs (Po) en de evenwichtshoeveelheid (Qo). 
   Indien er geen slachtrijpe varkens zijn is er een plotse prijsstijging (P2). Zo’n hoge 
       prijs zet varkensfokkers ertoe aan meer varkens te fokken. 
   Na een bepaalde tijd komt dit aanbod op de markt. Doordat alle fokkers er zo 
       over dachten is er een aanbodoverschot. De consumenten willen de grotere 
       producties slechts kopen tegen de prijs P3. 
   Teleurgestelde producenten krimpen productie in tot Q3. 

Dit noemen we een spinnenwebtheorema. 

Dit wordt vervolgd door een reeks van prijsstijgingen en –dalingen. Het nieuwe evenwicht wordt pas be-
reikt na een aantal aanpassingen. Het evenwicht wordt echter niet altijd bereikt omdat er een aantal sto-
rende elementen kunnen optreden: 

 Vernietiging van een gedeelte van het aanbod 

 Stockeren van productieoverschotten 

 De overheidsacties 
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3 De onvolkomen concurrentie 

Deze concurrentievormen staan veel dichter bij de werkelijkheid omdat heel zelden aan de voorwaarden 
van onvolkomen concurrentie wordt voldaan. 

Men verhandeld heterogene producten (kwaliteitsverschil, dienstbetoon en reclame). Hierdoor kunnen 
producenten invloed uitoefenen op de prijs van het product dat ze op de markt aanbieden 

 De consument laat zich niet meer uitsluitend leiden door de prijs. 

Door fusies en overnames vervaardigen slechts enkele producenten dikwijls veel producten. De toetreding 
van nieuwe producenten wordt dan ook dikwijls bemoeilijkt door o.a. hoge investeringen. 

3.1 HET MONOPOLIE 

3.1.1 Kenmerken 

 Één aanbieder en veel vragers 

 De monopolist kan zijn prijs bepalen zonder rekening te houden met andere aanbieders. 

 Nooit een onbeperkte economische machtspositie. Mogelijke beperkingen: 
o De reactie van de kopers: Hogere prijs, kleinere vraag. 
o Substitutiegoederen (vb. NMBS – particuliere autoverkeer) 
o Toetreding van potentiële concurrenten 
o Overheidstussenkomst wanneer monopolist misbruik maakt van zijn machtspositie. 

Bij het monopolie maken we het volgende onderscheid: 

1. Overheidsmonopolie (wettelijk monopolie) 

De overheid neemt met uitsluiting van particulieren de productie van zekere goederen of diensten ter hand 
(vb. NMBS, Infrabel, Atos Worldline…). 

2. Natuurlijk monopolie 

Een bedrijf beschikt als enige over bepaalde grondstoffen (vb. diamantmijnen in Zuid-Afrika). 

3. Feitelijk monopolie 

Ontstaat doordat een ondernemer erin slaagt alle concurrenten uit de markt te dringen. Ze kunnen ont-
staan door octrooien of technische suprematie (vb. aspirine van Bayer). 

 Octrooi: door de overheid verleend exclusief recht tot het maken of verkopen van 
  een industrieel product, het exploiteren van een uitvinding. 

 Suprematie: oppergezag, oppermacht 

3.1.2 Het evenwicht van de monopolist 

Een monopolist kan de prijs van zijn product zelf bepalen (prijszetter). Feit is dat hij alleen een grotere afzet 
kan bereiken als hij een lagere prijs vraagt voor zijn product. De grafiek heeft dus een dalend verloop. 

De afzetcurve is gelijk aan de collectieve vraagcurve aangezien een monopolist de enige aanbieder op de 
markt is. 

  



Liesbeth Steelandt Deel III: Prijsvorming  5 

Bij een prijsdaling stijgt aanvankelijk de TO (meer dan evenredige stijging van de hoeveelheid  prijselas-
tisch). Bij een bepaalde productie bereikt de TO haar maximum. Nadien daalt de TO (minder dan evenredi-
ge stijging van de hoeveelheid = prijsinelastisch). 

 Een monopolist moet er dus op letten dat een prijswijziging geen daling in zijn TO veroorzaakt. 
(tabel + grafiek pag. 106-107) 

Elke marginale opbrengst is nu gelijk aan de opbrengst van de laatste eenheid verminderd met de op-
brengstafname ten gevolge van de prijsdaling op de overige verkochte eenheden. 

Volkomen concurrentie Onvolkomen concurrentie 

MO = P MO <P    opbrengstafname door lagere verkoop. 

 
De GO valt nog steeds samen met de prijs aangezien: 

 

 

De waarde van MO is niet constant: 

MO > 0: prijselastische vraag: het laat de omzet bij verkoop van e. extra eenheid toenemen. 

MO < 0: prijsinelastische vraag: laat de omzet bij verkoop van een extra eenheid dalen. 

MO = 0: omzetmaximalisatie: de omzet bij verkoop van een extra eenheid blijft constant. 

We kunnen op 2 manieren nagaan bij welke productieomvang er maximale winst is: 

1. Gaat uit van TO en TK 

Er is winst tussen de 2 snijpunten van de curven. Deze winst is maximaal wanneer de afstand tussen TO 
curve en TK curve het grootst is. 

2. Gaat uit van MO en MK 

De winst is maximaal wanneer MO = MK. 

TW = Q . (GO –GTK) 

3.2 HET OLIGOPOLIE 

3.2.1 Kenmerken 

 Er zijn enkele aanbieders en veel vragers. Deze markt komt in werkelijkheid veel voor. 

 Doordat er weinig aanbieders zijn beschikken ze over relatief grote marktaandelen. De kunnen de 
marktprijs beïnvloeden en zo ook hun prijs zelf bepalen. 

Homogeen oligopolie: de oligopolisten komen met hetzelfde product op de markt. 
vb. benzine en staal 

Heterogeen oligopolie: de aangeboden goederen verschillen (wasmiddelen en auto’s). 

Hindernissen die de toetreding bemoeilijken: 

 Het ingewikkelde technologische karakter van de productiemethode dat geheim wordt gehouden 
en dikwijls wettelijk beschermd is met een patent (grote multinationals). 

 Grote investeringen die nodig zijn om de productie efficiënt te laten verlopen (vliegtuig). 

 Grote bedragen besteden voor reclame (zeepfabrikanten). 

 Ontbreken van een ongebonden distributiesysteem (auto’s). 
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3.2.2 Het evenwicht van de oligopolist 

Er is geen sprake van een algemene theorie omdat de ondernemers niet weten hoe andere producenten 
zullen reageren op een bepaalde beslissing (vb. prijsstijging). Oglipolisten maken weinig gebruik van prijs-
verlaging om hun marktaandeel en winst te vergroten. 

Wanneer één van de oglipolisten een prijsverlaging doorvoert, zal dit marktverlies beteken voor de ande-
ren. Daarom zullen ook zij een prijsverlaging doorvoeren. Uiteindelijk kan dit leiden tot een prijzenoorlog 
waarbij ze de kosten nauwelijks nog kunnen goedmaken. 

Prijzen gaan niet snel verlagen, maar kunnen wel stijgen. Als een oglipolist dit doet gaat hij zich uit de markt 
prijzen. Als vb. de productiekosten stijgen, treedt gewoonlijk een dominerend oglipolist op als prijsleider. 
Anderen aanvaarden deze situatie en passen hun prijzen aan. 

 Ze aanvaarden het leiderschap omdat een prijzenoorlog hen zou vernietigen, vooral wanneer 
dominerende bedrijven over aanzienlijke financiële reserves beschikken. 

Kartelvorming: wanneer oglipolisten onderling afspraken maken. De samenwerking wordt 
officieel vastgelegd in een akkoord om de concurrentie te beperken. 
 Deze benedenwaartse prijsstarheid kan mede een verklaring zijn voor het 
      verschijnsel van de structurele inflatie in vele geïndustrialiseerde landen. 

Non-price competition: 

Oglipolisten concurreren veelal met de andere elementen van de marketingmix. Ze trachten de aandacht te 
vestigen op hun product door middel van kwaliteit, reclame, service, levertijd… 

3.3 DE MONOPOLISTISCHE CONCURRENTIE 

3.3.1 Kenmerken 

 Komt in de praktijk meest voor. Situeert zich tussen volkomen concurrentie en monopolie. 

 Veel aanbieders 

 Heterogene producten: de producent tracht een klein deel van de markt te monopoliseren voor 
zichzelf (creëren van een eigen imago voor hun product). 
 ontstaat wanneer vragers de goederen verschillend waarderen en dus verschillende 
      prijzen willen betalen voor min of meer identieke goederen. 

 Vrije toetreding 

 Net zoals bij monopolie is er een dalende prijsafzetcurve. 

 Vermogen tot prijszetting is kleiner door de substitutiemogelijkheden. 

 Reclame speelt een zeer grote rol om het imago op te bouwen (detailhandel zoals koffie). 

3.3.2 Het evenwicht van de monopolistische concurrent 

Winst:    positief verschil tussen GO en GTK 

Opbrengstmaximalisatie: MO = MK 

3.3.2.1 Vergelijking met monopolie 

De winst is kleiner omdat een monopolistische concurrent een kleinere economische macht heeft. 

De vrije toetreding zorgt voor een evenwichtsprijs en op lange termijn hebben alle producenten een opti-
male bedrijfsgrootte. 

3.3.2.2 Vergelijking met volkomen concurrentie 

Er zijn hogere gemiddelde kosten, een hogere prijs, en een kleinere aangeboden hoeveelheid. 

De consument waardeert vaker een heterogeen product dan een homogeen product. 
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1 De economische kringloop 

1.1 DE MACRO-ECONOMISCHE GROOTHEDEN 

Het sociaaleconomisch gebeuren omvat talrijke variabelen die voortdurend en gelijktijdig veranderen. 

BBP: = het bruto binnenlands product. 
 Dit is de belangrijkste macro-economische variabele die tot stand komt door de  
samenwerking tussen de gezinnen, bedrijven, overheid en het buitenland. 
Het drukt de economische activiteit (=transacties) uit. 

INR: = Instituut voor Nationale Rekeningen 
Het houdt de transacties tussen de verschillende huishoudingen bij. 
Het wordt bijgestaan door: 

 De NBB: Nationale Bank van België 
 De FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 
 Het Federaal Planbureau 

1.2 EENVOUDIG ECONOMISCH KRINGLOOPSCHEMA 

Dit schema telt indien er alleen gezinnen en bedrijven zouden zijn. 

 

1. De gezinnen verstrekken productieve diensten aan bedrijven nl. arbeid en kapitaal (via de vermo-
gensmarkt). 

2. De bedrijven vormen de productiefactoren (arbeid, kapitaal en natuur) samen, en kunnen zo goe-
deren aanbieden aan de gezinnen via de markt voor consumptiegoederen 

1 + 2: Vormen samen de goederenstroom in de economie. Deze geeft aanleiding tot een tweede 
stroom in tegengestelde richting nl. de geldstroom. 

3. In ruil voor de productieve prestaties krijgen de gezinnen van de bedrijven een inkomen nl. vergoe-
ding voor arbeid en vergoeding voor kapitaal (dividend, rente…). 

4. De gezinnen besteden hun inkomen aan de aankoop van consumptiegoederen. 
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2 De berekening van de economische activiteit 

Men kan dit op 3 manieren berekenen: 

Vanuit productieoptiek Product: de totale waarde van goederen en diensten die gedurende 
  één jaar zijn geproduceerd. 

Vanuit bestedingsoptiek: 
 

Bestedingen: de totale uitgaven die gedurende één jaar naar de  
  producenten vloeien. 

Vanuit inkomensoptiek: 
 

Inkomen: bedrag gedurende één jaar verdiend voor productieve  
  prestaties. 

 
Na verloop van tijd geldt ex post: 

Waarde v. product = som v. bestedingen = som v. vergoedingen betaald aan productiefactoren 

Kringloopgedachte: men produceert met het oog op bestedingen en bij de productie 
   verdient men inkomen dat deze bestedingen weer mogelijk maakt. 
   ( = om de economie te doen draaien moeten de centen rollen) 

2.1 “BRUTO” EN “NETTO” 

Naast de productie van consumptiegoederen is er ook de productie van investeringsgoederen. 

De samenstelling van bruto-investeringen: 

 Vervangingsinvestering 
 Netto investeringen 

o Uitbreidingsinvesteringen 
o Voorraadwijzigingen 

2.1.1 Vervangingsinvestering 

Deze investeringen vergroten de productiecapaciteit niet. Ze worden doorgevoerd om bestaande kapitaal-
goederen te vervangen. De reden hiervoor is slijtage. 

 Technische slijtage: door gebruik 
 Economische slijtage: door ouderdom 

Financieringsbron: word aangelegd om deze waardedaling van de productiegoederen op te 
vangen. Hierdoor kunnen bedrijven een kapitaalgoed vervangen. 

Afschrijvingen: vormen de interne bron die de vervangingsinvesteringen financiert. 

2.1.2 Netto-investeringen 

Deze worden samengesteld uit uitbreidingsinvesteringen vermeerderd met de toename of vermindert met 
de afname van de voorraden (voorraadwijzigingen). 

Uitbreidingsinvesteringen Ze dienen om de bestaande productiecapaciteit te verhogen. 

Voorraden 
 
 
 
Desinvesteringen 

Deze investeringen ontstaan omdat in werkelijkheid de gezinnen een deel van de 
voortgebrachte consumptiegoederen niet aankopen.  

Zolang deze goederen hun finale consument niet bereikt hebben beschouwt men 
ze in de economische wetenschap als productie- (=investering) goederen. 
Als de voorraden afnemen, zijn de investeringen in voorraden negatief. 
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2.1.3 Financiering 

De netto-investeringen worden gefinancierd door de spaargelden van de gezinnen en de onderneming. 

Gezinnen: ze consumeren niet hun volledige inkomen maar sparen er een gedeelte van. 
  Dit kan ofwel door oppotting, ofwel bieden ze het rechtstreeks of via bemiddeling 
  van kredietinstellingen aan, aan de ondernemingen. 
   Als vergoeding ontvangen ze rente of dividenden. 

Bedrijven: hun spaargelden ontstaan doordat de opbrengsten de kosten overtreffen. 
  Ze kunnen de winst geheel of gedeeltelijk behouden (= reserveren) en gebruiken 
  om netto-investeringen te financieren. 
   interne financiering, autofinanciering of zelffinanciering 

2.1.4 Bruto- en nettoproduct 

Brutoproduct: waarde verkochte consumptiegoederen + waarde bruto-investeringen 

 Alleen uit de netto-investeringen ontstaat een nieuw inkomen. 
Vervangingsinvesteringen dienen enkel om productieapparaten te vernieuwen. 

Nettoproduct: brutoproduct – vervangingsinvesteringen of 
waarde verkochte consumptiegoederen + waarde netto-investeringen 

2.1.4.1 Bruto toegevoegde waarde 

Bij het bepalen van de waarde van het brutoproduct bestaat gevaar voor dubbeltellingen: 

Als voorbeeld gebruiken we hier het brood. Dit moet 3 schakels doorlopen: 

1. Landbouwbedrijf: TW: 500,00 euro 
2. Maalderij:  TW: 750,00 euro 
3. Bakkerij:  TW: 800,00 euro 

Het brutoproduct kan men dus definiëren als de som van de bruto toegevoegde waarde. 

Bruto toegevoegde waarde: de meerwaarde dat hij toevoegt aan het product bij aankoop. 
    hiermee betaalt hij alle kosten + zijn winst zit er ook ingerekend. 

Bruto toegevoegde waarde  = marktprijs – aankoopprijs (v. grondstoffen en diensten van derden) 

Het bedrijf gebruikt de bruto toegevoegde waarde voor: 

 De beloning van de productiefactor arbeid (loon) 
 De beloning van de productiefactor kapitaal (rente, huur en pacht) 
 De beloning voor het combineren van de productiefactoren (winst) 
 Om de versleten kapitaalgoederen te vervangen (afschrijvingen) 

2.1.4.2 Netto toegevoegde waarde 

Dit is de bruto toegevoegde waarde – de afschrijvingen. 

Het is dus gelijk aan de beloning van de productiefactoren arbeid en kapitaal of m.a.w. het vormt het net-
toproduct (= netto-inkomen). 

  

1250 euro 
2050 euro 
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2.2 NATIONAAL EN BINNENLANDS 

De economische activiteit komt niet enkel tot stand binnen een volkshuishouding. Ook het buitenland 
wordt in de kringloop opgenomen. 

Exporteren Importeren 

 De bedrijven leveren goederen en diensten  
in het buitenland. Er stroomt geld van het buiten-
land naar de volkshuishouding (= inkomen). 

 Eigen ingezetenen leveren productieve prestaties 
aan het buitenland waarvoor ze in ruil een ver-
goeding ontvangen (primaire inkomens v.h. BL). 

 De bedrijven voeren goederen en diensten in om 
te verwerken in het eindproduct. Er stroomt geld 
naar het buitenland van de volkshuishouding. 

 Buitenlandse huishoudingen leveren productieve 
prestaties aan Belgische ondernemingen en / of 
overheid waardoor ze een inkomen ontvangen 
(primaire inkomens betaald a.h. buitenland). 

 
Een nettolening van België aan het buitenland 

Als de uitgaven van het buitenland aan België de ontvangsten van het buitenland vanuit België overtreffen. 
Dit wijst op bestedingen van het buitenland in onze economie. Dit is het ontsparen van het buitenland bij 
ons. 

Een nettolening van het buitenland aan België 

Als de ontvangsten van het buitenland vanuit België de uitgaven van het buitenland aan België overtreffen. 
Dit is het sparen van het buitenland bij ons. 

2.2.1 De economische kringloop in een open economie 

Schema + uitleg zie pag. 138 – 139 

2.2.2 Bbpm en bnpm 

Bruto binnenlands product tegen marktprijzen Bruto nationaal product tegen marktprijzen 

Registreert de bruto toegevoegde waarde die ontstaat 
op Belgisch grondgebied. 

Registreert de bruto toegevoegde waarde die ontstaat 
door de productiefactoren arbeid en kapitaal die ei-
gendom zijn van Belgische ingezetenen. 

Buitenlanders die primaire inkomens (loon, huur, ren-
te, dividenden) verdienen in België. 

Als Belgen primaire inkomens (loon, huur, rente, divi-
denden) in het buitenland verdienen. 

 
Bruto nationaal product tegen marktprijzen 
- primaire inkomens ontvangen van het buitenland 
+ primaire inkomens betaald aan het buitenland 

= bruto binnenlands product tegen marktprijzen 

Bbpm: belangrijkste macro-economische grootheid omdat het een indicator is van de tewerk- 
 stelling in ons land. 

In een open economie is het de soms van de bruto toegevoegde waarde op het nationaal grondgebied van: 

1. Bedrijven: 

De waarde van de geproduceerde goederen (verkochte consumptiegoederen + bruto investeringen + 
uitvoer van goederen en diensten) verminderd met de ingevoerde goederen. 
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2. De overheid: 

De som van de lonen en wedden en de afschrijvingen. 

Overheidsconsumptie: - verkochte consumptiegoederen a.d. overheid 
    - som van lonen en wedden uitbetaald a.h. overheidspersoneel 
    - afschrijvingen v.d. overheid 

 Hieruit volgt: 

Verkochte consumptiegoederen aan gezinnen (Cg) 
+ overheidsconsumptie (Co) 
+ bruto-investeringen (Ibr) 
+ uitvoer van goederen en diensten (X) 
- invoer van goederen en diensten                       _ 

= bruto binnenlands product tegen marktprijzen 

2.2.3 Nationaal inkomen 

Inkomen dat gezinnen ontvangen van de bedrijven, overheid en buitenland 
+ niet-uitgekeerde winsten van ondernemingen (reserves en directe belasting) 

= (netto) nationaal inkomen (= Y) (tegen factorprijzen 

 Het is gelijk aan de som van alle vergoedingen aan de productiefactoren arbeid en kapitaal die ei-
gendom zijn van eigen ingezetenen. Alleen uit het nettoproduct tegen factorprijzen ontstaat nieuw 
inkomen. 

Schema: 

 Per definitie is het netto nationaal inkomen tegen factorprijzen gelijk aan het netto nationaal product 
tegen factorprijzen (= netto nationale bestedingen tegen factorprijzen). 

 Netto-investeringen = som van besparingen van gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland. 

 Vervangingsinvesteringen = afschrijvingen 

3 Het reële en het nominale BBP (bruto binnenlands product) 

BBP: logische indicator om de economische activiteit te meten. Het wordt veroorzaakt door 
een hogere productie en/of door hogere prijzen. 

 Nominale bbp ( bbp tegen lopende prijzen) 

Dit is het geldbedrag van het bbp. Het drukt niet uit wat ermee gekocht kan worden. 

 Reële bbp (bbp naar volume) 

Het drukt de koopkracht (hoeveelheid goederen die je ermee kan kopen) uit.  

 Het laat ons toe het bbp om te rekenen in kettingeuro’s (gemeten in prijzen van het voorafgaande 
jaar) waardoor we het bbp  over de verschillende jaren kunnen vergelijken 

 Bbp per hoofd van de bevolking 

Het is een veel betere maatstaf van welvaart. (bbp / het aantal inwoners). 
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4 Het BBP als maatstaf voor onze welvaart 

Het levert een nuttig inzicht in de fluctuaties van de economische activiteit maar toch stelt deze indicator 
verschillende problemen (beperkingen): 

1. Het zegt niets over de manier waarop het totstandkomt: 

Het kan gepaard gaan met opoffering van vrije tijd, milieu, verspilling van grondstoffen… 

2. Bevat enkel goederen en diensten die in een prijs uitgedrukt worden: 

M.a.w. het verwaarloost de productie van goederen en diensten voor eigen consumptie en diensten van de 
thuiswerkende ouder. Wel worden steeds meer diensten die vroeger meestal in familieverband plaatsvon-
den (kinderopvang, bejaardenzorg…) uitbesteed en als en formele economische activiteit gemeten. 

3. Zegt niets over het gebruik ervan: 

Men kan het bbp cijfer optrekken door bossen te rooien en te verkopen, maar dit geeft een vertekend 
beeld want op lange termijn is roofbouw funest. 

Groen bbp: om een beleid gericht op duurzaam ondernemen te voeren. Het is gecorrigeerd 
  voor de verandering van de kwaliteit van het leefmilieu. 
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1 De conjunctuur 

Door de technologische vooruitgang (zeer sterk sinds WO II) treedt een bijna doorlopende stijging van de 
productiviteit en de productie op (uitgedrukt in reële bbp). 

 De economische activiteit (= de mate van de groei) toont een golfbeweging (boven en onder de trend). 

Conjunctuur: de verandering van het groeipercentage van de economie (productie op korte termijn). 

Conjunctuurpolitiek: houdt in dat de overheid (sinds WO II) erin geslaagd is om de amplitudo’s  
   (verschil tussen max. en min. van de bewegingen) af te zwakken. 

1.1 BESCHRIJVING 

1.1.1 De conjunctuurbeweging 

Het is de opeenvolging van een periode van snellere en tragere economische groei (soms daling). 
 Het bestaat uit een periode van hoogconjunctuur (groeivoeten liggen voortdurend hoger dan de trend) 
     en een periode van laagconjunctuur (groeivoeten liggen voortdurend lager dan de trend). 

We onderscheiden enkele fasen: 

1. Expansiefase:  begin van een hoogconjunctuur, de groeivoet neemt toe. 
2. Boom:   het hoogtepunt van de groeivoet 
3. Recessie:  de groeivoeten dalen maar zijn nog steeds hoger dan de trend. 
4. Depressie:  de groeivoeten dalen tot onder de trend. 
5. Slump:   dieptepunt. 
6. Economisch herstel: de groeivoet stijgt opnieuw tot aan de trend. 

Technische recessie: als de groei gedurende 2 opeenvolgende kwartalen krimpt. 

Double-dip recessie: als de economie na een recessie een korte opleving heeft, en dan opnieuw  
   in een recessie wegzakt. 

Depressie:  als de productie van de economie langdurig daalt (ook langdurige recessie). 

1.1.2 Indicatoren van de economische activiteit 

1.1.2.1 Het bbp 

Het is een logische indicator om de economische activiteit te meten. 
 We gaan hier het best ui van het reële bbp of het bbp naar volume (= gemeten in kettingeuro’s,  
     m.a.w. de prijsbewegingen zijn uitgeschakeld). 

Om een idee te krijgen over de schommelingen van de economische activiteit (conjunctuurfluctuaties) of 
de economische groei geven we de veranderingen aan in het bbp. Opnieuw doen we dit het best met het 
bbp naar volume (in kettingeuro’s). 

2004: bbp naar volume nam toe tot 3,2 %. 

2005: door de stijging van de olieprijzen en appreciatie van de euro daalt het tot 1,8 %. 

2006: door de krachtige buitenlandse vraag en toegenomen binnenlandse vraag stijgt het tot 2,8 %. 
 Hiermee ligt het hoger dan in de eurozone (ook van 2002 tot 2004). 

2008: België wordt samen met de verscherping van de wereldwijde financiële spanningen en de bruuske 
 verslechtering van de algemene economische omstandigheden in een technische recessie geduwd. 

2009: bbp volume daalt naar – 3% (sterkste inkrimping sinds 1939). Verdere negatieve evolutie verwacht. 
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1.1.2.2 Andere conjunctuurindicatoren 

Macro-economische grootheden moeten aan een aantal algemene vereisten voldoen om bruikbaar  
te zijn voor conjunctuuranalyse: 

1. Ze moeten een duidelijk verband vertonen met het economisch gebeuren 
2. Ze moeten conjunctuurgevoelig zijn 
3. Informatie erover moet snel ter beschikking zijn 

Niet bruikbaar: de macro-economische gegevens verstrekt door de nationale rekeningen 

 Ze zijn met vertraging gepubliceerd (werkloosheidspercentage, investeringen, in- en uitvoer, prijzen…) 

Elke indicator volgt een eigen cyclisch patroon, dat niet altijd synchroon verloopt met andere indicatoren: 

Leading indicatoren: deze slaan vroeger om dan de meeste andere (invoer v. goederen in volume) 

Lagging indicatoren: blijven meestal achter (investeringen, niet werkende werkzoekenden…) 

Coïncidente indicatoren: de keerpunten vallen meestal min of meer samen met die van het bbp. 

 Hierdoor is één indicator meestal weinig representatief en maken we meer gebruik van syntheti-
sche conjunctuurindicatoren waarin men verscheidene gegevens in één reeks verwerkt. 

We onderscheiden twee types synthetische conjunctuurindicatoren: 

1. Een kwalitatieve of vertrouwensindicator 

 De belangrijkste is de conjunctuurbarometer van de NBB: 

Het bestaat uit maandelijkse enquêtes waarin men ongeveer 6000 bedrijfsleiders vraagt naar hun oordeel 
over d. huidige economische situatie e. d. verwachte ontwikkeling v. d. volgende maanden. 

 Men maakt het verschil tussen het percentage “beter dan normaal” en “slechter dan normaal”. 
     Het gemiddelde van deze getallen levert dan de synthetische indicator op.  

De synthetische indicator weerspiegelt het algemeen psychologisch klimaat waarin de bedrijfsleiders be-
slissingen nemen en daarmee uiteindelijk het conjunctuurverloop bepalen. Het loopt 1 tot 2 maanden voor 
op de werkelijke activiteitsontwikkeling in België en krijgt hierdoor een voorspellend karakter. 

2005: Het Belgische ondernemersvertrouwen is gedaald tot het laagste peil in bijna 2 jaar. 

2006: bereikt zijn hoogste waarde sinds 1980. 

2008: neemt ongekend en sterk af (-23,8 % !!) 

2009: het ondernemersvertrouwen neemt opnieuw toe 

2010: lichte daling (4,9 %) maar men verwacht het binnen enkele maanden opnieuw boven de lijn. 

 De index van het Europese consumentenvertrouwen van de Europese commissie: 

Dit is een klimaatbarometer. De EC verwerkt de gegevens (voor België: NBB) v.d. EU landen tot 1 index. 

Voor België organiseert de NBB een telefonische enquête bij 1500 consumenten. De index weerspiegelt het 
verschil tussen het aantal optimistische en pessimistische consumenten en geeft het rekenkundig gemid-
delde van de antwoorden op 4 vragen over de vooruitzichten voor de volgende maanden van: 

 De economische situatie in België 
 De werkloosheid in België 
 De financiële situatie van de gezinnen 
 Het sparen door de gezinnen 

Het Belgische consumentenvertrouwen heeft zich in juni 2010 hersteld (-9) na de aanzienlijke daling in mei. 

 De consumenten zijn optimistisch over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 
 De vooruitzichten voor de algemene economische situatie gingen er ook op vooruit, maar in minde-

re mate dan die voor de arbeidsmarkt. 
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2. Kwantitatieve synthetische conjunctuurindicator 

 De voorlopende indicator van de OESO voor de industriële productie: 
De Composite Leading Index (CLI-index): 

De veranderingsgraad van deze index voorspelt 9 maanden op voorhand keerpunten van de conjunctuurcy-
clus. Deze van april 2010 voorspelt een verder herstel van de economische situatie. 

1.2 VERKLARING 

De meeste economen zien de conjunctuurfluctuaties als het resultaat van een combinatie van externe en 
interne factoren. 

1.2.1 Exogene verklaringen 

1. De olie embargo’s van de OPEC in 1973 en 1979 

De verhogingen van de olieprijzen hebben geleid tot een afremming v.d. economische act. op wereldvlak. 
 Ze hadden structurele oorzaken, maar werden in de hand gewerkt door de forse internationale conjunc- 
     tuurexpansie die eraan voorafging. 

Tegenwoordig hebben hoge olieprijzen minder invloed op de economische prestaties van rijke landen, om-
dat ze veel minder afhankelijk zijn van aardolie dan in de jaren ’70. 

2. Het overheidsbeleid (budgettair beleid: economie stimuleren of afremmen) 

Zo kan men vb. de overheidsuitgaven verhogen in een recessieperiode. 

Ongewild Na WO II steeg de algemene welvaart. De grotere behoefte aan overheidsdiensten zorgde 
stimuleren: ervoor dat de overheidsinvesteringen voortdurend werden verhoogd. De economie werd 
  gestimuleerd in een opgaande fase, terwijl het omgekeerde moest gebeuren om inflatie  
  tegen te gaan. 

3. Psychologisch sneeuwbaleffect volgens A. Pigou 

Groeiend pessimisme en optimisme m.b.t. de winstmogelijkheden heeft een grote invloed op de investe-
ringen en bepalen zo het uiteindelijke conjunctuurverloop (conjunctuurcurve van de NBB). 

Gevaar:  dat iedereen in dezelfde zin gaat anticiperen en ernaar handelen. 

4. De innovatietheorie van J.A. Schumperter 

Innovaties, nieuwe grondstoffen en energiebronnen en het ontdekken van nieuwe markten stimuleren in-
vesteringen en wakkeren de economische activiteit aan. 

Creatieve destructie: nieuwe uitvindingen vervangen oude sectoren, technieken en productieprocessen. 
   De nieuwe activiteiten hebben een grotere toegevoegde waarde, ze leveren een 
   grotere winst op en worden snel door velen nagevolgd. 

1.2.2 Endogene verklaringen 

1.2.2.1 De multiplicator-acceleratorverklaring 

Multiplicator: geeft weer hoeveel de toename van het nationaal inkomen is tengevolge van een toename 
van de autonome investeringen. 

Accelerator: geeft weer met hoeveel de geïnduceerde investeringen toenemen ten gevolge van een 
toename van het nationaal inkomen. 

1. We gaan ervan uit dat de EV stijgt ten gevolge van vb. het uitvinden van nieuwe technologieën in 
één of meer belangrijke sectoren. 
 multiplicatoreffect: Y stijgt met een veelvoud van de extra-investeringen. 
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2. Ook andere sectoren worden bij de expansie betrokken en doen investeringen. 
 acceleratoreffect: de investeringen stijgen meer dan evenredig. 

3. Dit proces van stijgende consumptie en investeringen kan nog versterkt worden door een toene-
mend optimisme van consumenten en producten. 

  Zo ontstaat er een wisselwerking van multiplicator en accelerator dat de economie naar een volledige 
       bezetting voert. 

Na verloop van tijd: knelpunten (bottlenecks) 

 Tekort aan arbeid (algemeen of met bepaalde scholingsgraad) zorgt voor loonstijgingen. 
 Tekort aan productiecapaciteit in bepaalde sectoren waardoor de prijzen stijgen (bestedingsin-

flatie), wat ervoor zorgt dat de vraagstijging afremt. 
 Stijging van de rente omdat de vraag naar kapitaal toeneemt. 

Door de gestegen kosten voor de ondernemingen zijn nieuwe investeringen minder of niet winstgevend. De 
vraag stijgt minder snel of daalt, en dit wordt versterkt door de negatieve multiplicator en accelerator die 
hier op inwerkt. Er ontstaat een negatieve kettingreactie die de economie in een recessie loodst. 

Herneming: - Als d. vraag weer groter wordt dan h. aanbod worden nieuwe investeringen noodzakelijk. 
  - Tengevolge van de groeivertraging van bepaalde kosten (lonen, rente, grondstofprijzen…) 
     worden investeringen weer winstgevend en neemt de investeringsvraag toe. 

1.2.2.2 Kondratieffcyclus:  

Deze gaat ervan uit dat e. golfbeweging 40 à 60 jaar duurt, met e. op- en neergaande fase v. elk 20 à30 jaar. 

Drie belangrijke drijvende krachten veroorzaken een gunstige kentering: 

1. Innovaties in producten en productiemethodes: 
gloeilamp, innovaties in sectoren zoals elektriciteit, elektronica en informatica). 

2. Nieuwe ideeën over het economisch beleid: keynesianisme groeide uit tot de Grote Depressie (jaren 
’30) en droeg in grote mate bij tot de economische expansie van de jaren ’50 – ’60. 

3. Opbloeien van afzetmarkten: impulsen van marktintegratie (jaren ’50 – ’60) zoals de oprichting van 
de EEG en de afbraak van het vooroorlogse protectionisme. 

De neerwaartse kondratieff: vind haar oorsprong in de afbraak van productiecapaciteit en in het verval 
van beleidsvormen en afzetmarkten. 

Voorspelling over de langetermijnontwikkelingen van de huidige crisis? 

 Het begin en einde van de golven zijn onduidelijk. De kondratieff heeft dus enkel historisch nut. 

De grootste beperking: het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing. Er is geen vast systeem 
van wetmatigheden die zegt dat de geschiedenis zich iedere 40, 50 of 60 
jaar herhaalt. Er zijn teveel variabelen om de ontwikkeling van de wereld-
economie te vervatten in een eenvoudig model! 

1.3 DE CONJUNCTUURPOLITIEK 

Conjunctuurbewegingen zorgen voor instabiliteit. Daarom heeft de conjunctuurpolitiek tot doel om de con-
junctuurschommelingen af te vlakken. De overheid moet de economie aanwakkeren bij laagconjunctuur en 
afremmen bij hoogconjunctuur. Hiervoor heeft ze de volgende instrumenten ter beschikking: 

 Monetaire politiek 
 Begrotingsbeleid 
 Prijsbeleid 
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2 De economische groei 

2.1 BEGRIP 

Men moet de capaciteitsuitbreiding op lange termijn in aanmerking nemen. Men meet de economische 
groei doorgaans a.d.h.v. de groeivoet van het reële bbp. 

Gemiddelde jaarlijkse groeivoet in reële bbp in België: 

1950-1959: 3 % 
1960-1974: 4,9 % (golden sixties) 
1974-1981: 2,1% (olieprijsschokken zorgen voor groeivertraging in de meeste industrielanden) 
1982-1993: 1,9 % (steunde op autonome investerings- en uitvoergeleide activiteitsverbetering) 
1994-2009: 2 % 

2.2 DETERMINANTEN VAN DE GROEIBEWEGING 

 Bevolkingsgroei: bepaalt beschikbare hoeveelheid arbeidskrachten en vraag naar goederen / diensten. 
 Kapitaalvorming: investeringen vormen een deel van de totale vraag naar goederen en diensten en 

veroorzaken een uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad en dus van de productiecapaciteit. 
 Technische ontwikkeling: verhoogt de productiviteit van kapitaalgoederenvoorraad. Men kan dus met 

eenzelfde bedrag aan ingezette kapitaalgoederen een grotere productie realiseren. 
 Onderwijs: dit is een investering in menselijk kapitaal, want hierdoor verhoogt de kwaliteit en dus de 

productiviteit van de tewerkgestelde arbeidskrachten. 

 Zowel aanbod- als vraagfactoren bepalen de economische groei. Door een grotere productiecapaciteit 
     kan men meer goederen en diensten produceren, maar dit zullen ze enkel doen als hun  
     afzetmogelijkheden stijgen. 

2.3 DE VOOR- EN NADELEN VAN DE ECONOMISCHE GROEI 

Tot eind de jaren ’60 zag men enkel de voordelen en probeerde men de groeivoet constant op te drijven. 

 Stijging van de reële inkomens: vraag naar goederen en diensten neemt toe en de productie 
kan op grotere schaal en efficiënter gebeuren. 

 Toename van het aantal beschikbare producten 
 Technologische vooruitgang 

Laatste decennia: bleek dat er ook heel wat nadelen zijn. 

 Het eerste rapport v.d. Club van Rome (1972) met “The limits to growth” 

 Maakt duidelijk dat exponentiële groei die gebaseerd is op de uitputting van grondstoffenreserves en 
     milieubezoedeling niet onbep. kan doorgaan. Te pessimistisch  geen rekening m. marktmechanisme. 

Marktmechanisme: zorgt ervoor dat schaarse goederen duur zijn. Dit remt de vraag af, moedigt het 
   aanbod aan en stimuleert vervangproducten. 

Ontstaan van de nood aan duurzame ontwikkeling: 

 Hoe kunnen we economische groei realiseren met vrijwaring van het leefmilieu, meer vrije tijd, een 
zuiniger gebruik van energie en grondstoffen met een rechtvaardiger verdeling v.h. inkomen? 

3 Het milieu 

3.1 DUURZAME ONTWIKKELING: GROEI EN MILIEU 

Club van Rome: men maakt duidelijk dat de capaciteit van de natuur waarop de groeiende productie 
beslag legt, niet onbeperkt is. 
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Brundtlandrapport: Opgesteld in 1987 voor de Verenigde naties door WCED (World Commision for En-
 vironment and Developpement). 

 Vaststelling: een ontwikkeling waarbij steeds meer mensen armer worden terwijl tegelijkertijd 
   de kwaliteit van het milieu slechter word. 
    Deze problemen moeten tegelijk worden aangepakt. 

 Duurzame ontw.: Productie en consumptie ontwikkelen zo dat wordt voorzien in de behoefte van de 
   huidige generatie, zonder dat de kansen van toekomstige generaties om in hun 
   behoeften te voorzien in gevaar worden gebracht. 

1992: UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) in Rio de Janeiro. 
  Slotdocumenten zijn belangrijke referenties v.h. uitwerken van een beleid gericht op duurzame 
      ontwikkeling. Het inspireerde overheden, bedrijven en ngo’s, maar uitvoering bleef moeilijk. 

2002: World Summit on Sustainable Development in Johannesburg. 
  Het engagement voor duurzame ontwikkeling werd herbevestigd en er werd afgesproken om 
      voortaan nog meer te focussen op het in de praktijk brengen van duurzame ontwikkeling. 

Duurzame ontwikkeling heeft 5 dimensies: 

1. Sociale (rechtvaardigheid en op wereldvlak) 
2. Ecologische (respect voor de draagkracht van de aarde) 
3. Institutionele (inspraak van de burgers in de bepaling van een duurzaam beleid) 
4. Esthetische (waarden en normen die richtinggevend kunnen zijn voor een duurzaam handelen) 
5. Economische (productie en consumptie voor behoeftebevrediging) 

De concrete uitwerking stelt ons direct voor moeilijke keuzes. Afhankelijk van visies, belangen, hypothe-
sen… zijn er verschillende invullingen van duurzame ontwikkeling mogelijk. 

3.2 WERELDWIJDE ONGELIJKHEID IN BESLAG OP HET MILIEU 

Our ecological footprint van Wackernagel en Rees (1996) 

 Het is de bedoeling om de invloed van het mensen handelen op aarde tot uitdrukking te brengen. 

De ecologische voetafdruk: indicator voor duurzame groei. 

 Het is een maat voor de benodigde hoeveelheid aardoppervlakte dat er nodig is om een bevolking op 
     haar huidig consumptieniveau een jaar te onderhouden. De grootte hangt af van de efficiëntie waarmee 
     de goederen worden geproduceerd en hoeveel we ervan gebruiken. 

Bedoeling: het evenwicht te herstellen tussen de ecologische voetafdruk van een bevolking en de 
  biologische capaciteit van het milieu (de draagkracht van de aarde). 

Ecologisch tekort: als de voetafdruk van een land groter is dan zijn eigen biologische capaciteit. 

De wereld: heeft 2,7 ha nodig per hoofd, maar kan er maar 2,1 aan. 

België:  verbruikt er 5,1 maar kan er maar 1,1 aan. We zijn dus v.h. buitenland afhankelijk voor 
  onze consumptiegoederen. 

Ook een te grote ecologische voet: Verenigde Arabische Emiraten, VS, India en China. 

 Sinds de jaren ’90 gaat de economische groei gepaard met een stijgende voetafdruk. 
     In Noord-Amerika en Europa komt dit vooral door een overconsumptie van natuurlijke hulpbronnen en 
     door de enorme CO2 uitstoot per inwoner. 

Geïndustrialiseerde landen: leven op een veel te grote voet! Een groot deel van de natuurlijke hulp- 
    bronnen komt uit het Zuiden. Ze bezetten de leefruimte van ontwikkelings- 
    landen, die in hun ontwikkeling worden belemmerd. 

 Schadelijke effecten van de verslechtering van het ecosysteem worden onevenredig door de armen 
gedragen. We exporteren onze ecologische voetafdruk. De onevenredige druk wijst op een ecolo-
gische schuld van de industrielanden op het milieu in het Zuiden. 
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Al Gore en IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) krijgen de nobelprijs voor vrede in 2007. 

Voor:  hun inspanningen om de kennis over door de mens veroorzaakte klimaatverandering te vergroten 
 en te verspreiden en een basis te leggen voor maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan 

WWF: Klimaatbeslasting en voetafdruk kunnen kleiner 

 We moeten met z’n allen kiezen voor milieuvriendelijke technologieën, duurzamer leven en de 
     biodiversiteit op de planeet beter beschermen of herstellen. 

Nicholas Stern: 3 beleidslijnen noodzakelijk om de opwarming v.d. aarde tegen te gaan 

1. Koolstof een prijskaartje geven door belasting, wetgeving of verhandeling 
2. Een beleid dat innovatie en ontwikkeling van technieken met lage koolstofuitstoot ondersteunen 
3. Barrières opheffen tot meer energievriendelijkheid en maatregelen nemen om te informeren, op te 

voeden en te overtuigen. 

3.3 HET MILIEUBELEID 

Vrije goederen: lucht, water, natuurlijke grondstoffen zijn niet schaars. Het voortbestaan ervan is 
afhankelijk van het gedrag van de leden van de gemeenschap. 

Het milieubewustzijn is de laatste jaren sterk toegenomen, vertaald naar een milieubeleid met richtlijnen 
op nationaal, regionaal en Europees vlak. 

3.3.1 Milieu-instrumenten 

Economen wensen het prijsmechanisme bij te sturen om hinderlijke nevenverschijnselen die gepaard gaan 
met het productieproces en het consumptiepatroon te vermijden. 

Marktmechanisme: zorgt er niet automatisch voor dat deze maatschappelijke kosten worden door- 
   berekend in de marktprijs van de producten. 

 De overheid kan via heffingen de kostprijs van het product in overeenstemming brengen met de to-
tale maatschappelijke kosten ervan, en zo milieu-intensieve bedrijvigheden ontmoedigen. 

Een concreet milieubeleid steunt op doelstellingen voor de kwaliteit van het milieu. Hiertoe kan de over-
heid verschillende instrumenten inzetten. 

 Positieve en vooral negatieve financiële prikkels. Zo verliest een vervuiler ofwel zijn subsidies, ofwel 
moet het een vergoeding betalen aan de overheid. 

 Dwingende maatregelen (gebods- over verbodsbepalingen) met controle en bestraffing. 
vb. maximale CO2 uitstoot van 130 gram/kilometer voor nieuwe auto’s. 

 Vervuiler financieel verantwoordelijk stellen voor de aan derden berokkende milieuhinder. 

 Vrijwillige initiatieven inzake milieubeleid in overleg met de ondernemingen: 

 Milieuconvenanten: overeenkomsten die op vrijwillige basis worden gesloten tussen regering 
en bedrijven. Ze bevatten een doelstelling en een tijdsschema om die doelstelling te behalen. 
Drie belangrijke voordelen: 

o Kunnen een pro-actieve bevordering van de zijde van de industrie bevorderen. 
o Bieden kosteneffectieve en pasklare oplossingen. 
o Versnellen en vergemakkelijken de verwezenlijking van milieudoelstellingen. 

 Eenzijdige engagementen: komen uit de onderneming zelf. De doelstellingen en de manieren 
waarop gecontroleerd wordt, worden door de onderneming zelf bepaald. 

 De vrijwillige overheidsschema’s: vervuilers bepalen zelf of ze hier bij zullen toetreden. 
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3.3.2 Nationaal en regionaal milieubeleid 

3.3.2.1 Nationaal vlak 

1. Ecotaks 

Het is de bedoeling om hiermee het koopgedrag van de consument te wijzigen. 

 Het werd opgenomen in de wet van 1993, maar werd meerdere malen aangepast met het doel de 
ecotaks uit te stellen en te omzeilen. In 2004 werd de wet eindelijk van kracht, maar in 2006 werd 
ze ongrondwettelijk verklaard. 

2006: goedkeuring van wetsontwerp: € 0 op herbruikbare verpakking, 9,85 eurocent op recycleerbare. 

2007: Al Gore taks: (CO2 gerelateerde verpakkingstaks). De taks wordt berekend op basis van het gewicht 
 en de materie van de verpakking. 

2. Ontwerpactieplan “Energie-efficiëntie 2008-2012” 

Voorziet in het uitwerken van maatregelen inzake hernieuwbare energie en een rationeel energieverbruik. 

3. Voorontwerp v.h. derde federaal plan 

Stippelt 23 acties rond verschillende thema’s zoals mobiliteit, klimaat en volksgezondheid uit die moeten 
leiden tot een duurzame samenleving. 

 Om de 4 jaar moet de federale regering een federaal plan inzake duurzame ontwikkeling vaststellen. 

3.3.2.2 Regionaal vlak 

1. Vlaamse Milieubeleidsplan 2003-2007 (MINA-plan 3) 

Dit wordt vijfjaarlijks opgesteld en geoperationaliseerd via milieujaarprogramma’s. Het wordt afgestemd op 
de jaarlijkse beleidsbrief van de minister van Leefmilieu en wordt een herkenbaar deel v.d. begroting. 

 Decreet op het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu 
Vijfjaarlijks moet een natuurbeleidsplan worden gemaakt dat past in het milieubeleidsplan. 

2. Actualisatie van het MINA-plan 3 (december 2007) 

Dit was noodzakelijk om de periode 2008-2010 tot een nieuwe MINA-plan 4 te kunnen overbruggen. 

 De actualisaties en aanpassingen aan de doelstellingen en maatregelen gebeuren in functie van 
     internationale ontwikkelingen en bevindingen uit de recente milieu- en natuurrapporten. 

3.3.3 Internationaal milieubeleid 

Environmental Performance Index (EPI) of milieuprestatieindex (Yale en Columbia University) 

 Dit meet de prestaties van 163 landen op het vlak van gezondheid en milieu, lucht- en waterkwaliteit, 
     biodiversiteit en duurzame energie. 

België staat hier op de 88ste plaats na 25 EU-landen en de VS. De landen met het hoogste EPI hebben geïn-
vesteerd in infrastructuren ter bestrijding van water- en luchtvervuiling. 

Jaar Plaats Naam Resultaten 

1990  Eerste rapport IPCC Wetenschappers raken overtuigd van de opwarming van de aarde 

1992 Rio de Janeiro Raamverdrag kli-
maatverandering VN 

Doel: uitstoot broeikasgassen stabiliseren. Geen reductiecijfers. 

1997 Kyoto Klimaatconferentie Kyotoprotocol: industrielanden verbinden zich tot 5,2 % minder 
uitstoot tegen 2012 (t.o.v. 1990). 

2001 Washington  Amerikaanse president George Bush zegt Kyotoakkoord op. 

2005   Kyotoakkoord treedt in werking 

2007 Bali Klimaatconferentie Startschot voor onderhandelingen nieuw klimaatakkoord 

2009 Kopenhagen Klimaatconferentie Kopenhagenakkoord: intentieverklaring 

2010 Mexico Klimaatconferentie Juridische vertaling van akkoord Kopenhagen 
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3.3.3.1 Van Kyoto … 

1992: Rio de Janeiro: Raamverdrag Klimaatverandering van de Verenigde Naties (Klimaatverdrag) 

= UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) 

Doelstelling: stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, 
  dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt voorkomen. 

Uitgangspunt: de klimaatregelen moeten rechtvaardig zijn m.a.w. de landen die historisch 
  verantwoordelijk zijn moeten hun uitstoot verminderen. 

1997: Kyotoprotocol aanvulling op het klimaatverdrag) 

 Industrielanden verbinden er zich toe de uitstoot van zes broeikasgassen met gemiddeld 5,2 % te 
verminderen t.o.v. het niveau in 1990. 

Er gelden uiteenlopende reductiepercentages per land:  EU-landen 8 % België: 7,5 % 

België:  uitwerking v.e. nationaal klimaatplan 

  Vlaanderen: - 5,2 % Wallonië:  - 7,5 % Brussel: + 3,5 % 

Extra inspanning: bouwen v. windmolens, promoten v. biobrandstoffen, geven van premies 
    voor schone auto’s en voor betere isolatie van huizen. 

Het Kyotoprotocol trad in februari 2005 in werking en is aanvaard d. 190 landen e.d. EU (63,7 % v. uitstoot). 

 Het trad pas in werking als 55 landen en 55 % v.d. uitstoot het klimaatprotocol ratificeerden. De VS 
trok zich terug uit het protocol, en Rusland heeft hierdoor lang getwijfeld omdat ze het onheus 
vonden zijn uitstoot te moeten verminderen (en zo economische groei belemmeren) terwijl andere 
landen (VS) meer uitstoten en niet gebonden zijn door het protocol. 

Drie nieuwe internationale beleidsinstrumenten om broeikasgassenemissierechten uit te wisselen: 

1. Internationale emissiehandel: entiteiten krijgen een vergunning om een bepaalde hoeveelheid 
broeikasgassen uit te stoten. Ze kunnen het ‘overschot’ verkopen aan bedrijven die hun doelstelling 
minder makkelijk halen. Begin 2013: nieuw systeem inzake uitstootrechten. De rechten zullen moe-
ten worden aangekocht. De lidstaten krijgen elk jaar een hoeveelheid emissierechten toegewezen 
op basis van historische uitstoot. Die rechten mogen ze veilen. 

2. Gezamenlijke uitvoering (Joint Implementation , JI): Geïndustrialiseerde landen kunnen investeren 
in projecten die de uitstoot in andere geïndustrialiseerde landen verlagen. In ruil mogen ze deze 
netto-emissiereductie aftrekken van de eigen nationale doelstelling. 

3. Mechanisme voor schone ontwikkeling (Clean Development Mechanism (CDM): industrielanden 
mogen een deel van hun reductieverplichting realiseren in het buitenland en dit in de vorm van 
schone technologieën in ontwikkelingslanden. 

Na 2012: er zullen nog veel grotere en dratische emissiereducties noodzakelijk zijn om tot een 
stabilisatie van de broeikasgassen in de atmosfeer te komen. 

3.3.3.2 … tot Kopenhagen 

December 2007: Klimaatconferentie in Bali 

 Onderhandelingen over een nieuw klimaatakkoord ter vervanging v.h. Kyotoakkoord dat in 2012 afloopt. 

Bedoeling: eind 2009 internationale afspraken maken die zowel rijke als arme landen zullen binden. 

December 2008: Klimaatconferentie in Polen (Poznan) 

Het was een voorbereiding op de klimaatconferentie in Kopenhagen. Het doel was maatregelen te nemen 
om te risico’s tegen 2050 zwaar te beperken. 

Green new deal: de wereldeconomie mobiliseren om zich toe te spitsen op investeringen in propere 
   technologie. 
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December 2009: Klimaatconferentie in Kopenhagen 

Dit verliep zeer moeizaam door een diep wantrouwen tussen Noord en Zuid. Het eindigde zonder een juri-
disch akkoord, maar met een intentieverklaring die stelt dat: 

1. De temperatuur op aarde mag niet meer dan 2 °C stijgen. 

2. Hiervoor moet tegen 2050 de uitstoot met 50 tot 85 % gedaald zijn. 

3. Fonds oprichten voor de arme landen die kampen met de gevolgen van klimaatverandering. 

4. Groen klimaatfonds: adaptatieprojecten ondersteunen in arme landen en voor technologietransfer 
zorgen. 

Eind 2010: Klimaatconferentie in Mexico-Stad 

Uitgangspunt: de temperatuur op aarde mag niet meer dan 2 % toenemen. 

1. Broeikasgassen tegen 2020 met 20 % verminderen (30 % indien internationale overeenkomst). 

2. Hernieuwbare energiebronnen centraal in de strijd tegen klimaatveranderingen. 
 Tegen 2020 meer dan 20 % van het Europese energieverbruik. 
     2007: EU-27: 15,6 %  België: 4,2 % (optrekken tot 13 % tegen 2020). 

3. Uitstoot van elektriciteitscentrales en energie-intensieve bedrijfstakken moet tegen 2020  
21% onder het niveau van 2005 liggen. 

4. 10 % van de energie voor vervoer moet op duurzame wijze worden opgewekt tegen 2020. 

5. Milieu 2010: Programma toegespitst op 4 prioritaire actiegebieden: 
 Klimaatverandering 
 Biodiversiteit 
 Milieu en gezondheid 
 Duurzaam beheer van natuurlijk hulpbronnen en afvalstoffen 
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1 De hoogte van het nationaal inkomen 

De economische kringloop 

Eenmaal het evenwicht is bereikt (ex post) m.a.w. productie = bestedingen = inkomen, beschouwen we de 
macro-economische grootheden ook als gegevens. Y (inkomen: statisch gegeven). 

 Y = som van alle vergoedingen voor arbeid en kapitaal die eigendom zijn van eigen ingezetenen. 

In werkelijkheid is Y een dynamisch gegeven:  een macro economisch mechanisme dat streeft 
naar evenwicht. 

Zowel aanbod- als vraagfactoren bepalen de hoogte van het nationaal inkomen: 

 Aanbodfactoren (structurele factoren (op lange termijn)) 

De productiecapaciteit bepaalt hoeveel er kan geproduceerd worden en hoe hoog het reële inkomen dus 
max. kan zijn (bevolkingsgroei, kapitaalvorming, technische ontwikkeling en onderwijs). 

 Vraagfactoren 

Deze bepaalt of de aanwezige productiecapaciteit wel of niet volledig wordt benut. 

 Vraag naar goederen en diensten komt van gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland 
( = conjuncturele factoren). 

Vraagomvang = consumptie van gezinnen + investeringen bedrijven 

1.1 DE MACRO-ECONOMISCHE CONSUMPTIE- EN SPAARVERGELIJKING 

1.1.1 Consumptievergelijking 

De grootte van de consumptie is afhankelijk van de beslissingen van de consumenten. Er bestaat hiertussen 
een positief verband: stijging inkomen = stijging consumptieve bestedingen. 

 Marginale consumptiequote (Cm): 

Hoeveel de consumptieve bestedingen veranderen (C) als het inkomen verandert (Y). 

Formule: 

 

 Autonome consumptie (Caut): 

Een deel van de consumptie is onafhankelijk van het inkomen. Zelfs als er geen inkomen is bestaat er toch 
een consumptie om aan de levensnoodzakelijke behoeften te voldoen. 

Formule: 

 

Consumptievergelijking: C = Cm . Y + Caut 

1.1.2 Spaarvergelijking 

 Marginale spaarquote (Sm) 

De mate waarin besparingen veranderen (S) als het inkomen verandert (Y). 

Formule: 

Uit de formule Y = C + S kunnen we de spaarvergelijking afleiden: 
S = Y – C 
   = Y – (Cm . Y + Caut) 
   = (1 – Cm) . Y – Caut 
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Aangezien: Cm + Sm = 1   1 – Cm = Sm 

 S = Sm . Y – Caut 

1.2 DE INVESTERINGSVERGELIJKING 

De investeringsomvang is afhankelijk van de beslissing van bedrijven, die afhankelijk is van de winstver-
wachting van de ondernemer (de verwachte opbrengsten - kosten van de investering). 

Factoren die deze verwachtingen beïnvloeden: 

 De algemene economische situatie 

 Politieke en sociale factoren. 

1.2.1 Investeringen 

1. Autonome investeringen (Iaut) of voorgenomen investeringen (Iex ante) 

Hebben geen rechtstreeks verband met d. aangroei van het nationaal inkomen (scholen, wegen…). 
We kunnen stellen dat: I ex ante = I aut. 

 I ex ante = I aut. = 20 mld EUR: de bedrijfsinvesteringen bedragen steeds 20 mld EUR, 
     ongeacht de hoogte v.h. nationaal inkomen. 

2. Geïnduceerde investeringen 

Bij deze is er wel een verband tussen de investeringen en het nationaal inkomen. 

1.3 HET EVENWICHTSINKOMEN 

Welk nationaal inkomen (Y) komt tot stand bij welke vraag? 

De effectieve vraag gaat om de bestedingsplannen van de verschillende sectoren: 

 De consumptie van de gezinnen 

 De investeringen van de bedrijven 

 De bestedingen van de overheid 

 De exportvraag van het buitenland 

Wij beperken ons tot de gezinnen en de bedrijven. Dan is de EV gelijk aan de soms van wat de gezinnen wil-
len besteden aan consumptiegoederen en wat de bedrijven van plan zijn te investeren. 

Gegevens: C = 2/3 Y + 100 
  I ex ante = 20 

Dan geldt er dus: EV = C + I ex ante 
         = 2/3 Y + 100 + 20 

 Tabel pag. 161 kunnen interpreteren (+ opstellen). 

A.d.h.v. deze tabel kunnen we de EV bepalen bij elk denkbaar Y. 

 De effectieve vraag neemt toe als het Nationaal inkomen stijgt. 

 Y = netto nationaal product tegen factorkosten. 

Mechanisme: 

1. Als Y < EV willen de gezinnen meer consumeren dan er geproduceerd wordt. De bedrijven zullen de 
productie uitbreiden waardoor het Y stijgt tot het evenwicht bereikt is (Ye). 

2. Als Y > EV is de productie groter dan de effectieve vraag. Hierdoor krijgen bedrijven te maken met 
oplopende voorraden waardoor ze de productie willen inkrimpen. Dit zorgt voor een daling van het 
nationaal inkomen tot de economie tot rust komt (Ye). 

3. Als Y = EV dan is er sprake van inkomensevenwicht (Ye). 

 Deze gelijkheid moet ex ante (vooraf) gelden (zonder ongewenste voorraadvorming of –afbouw). 
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Per definitie geldt:   

Y  = C + S    
EV = C + I ex ante 

1. Als  S < I ex ante: te weinig besparingen om de investeringen te kunnen financieren. 
2. Als  S > I ex ante: er zijn veel besparingen, men consumeert te weinig om de investeringen te 

   kunnen financieren. 

Ex post: investeringen en besparingen zijn altijd aan elkaar gelijk. Om te spreken van een evenwichtige 
situatie moeten ze ook ex ante aan elkaar gelijk zijn. Dat is wanneer de door de bedrijven gewenste 
investeringen aansluiten bij de gewenste besparingen van de gezinnen. 

Het evenwichtsinkomen (Ye) wijzigt bij een wijziging van de effectieve vraag (EV). De EV is afhankelijk van 
de consumptie van gezinnen en investeringsneiging van de bedrijven. 
 
Indien wijziging:  C = ½ Y + 100 EN Iaut. = 20  Ye = 240 
 Als de EV van de gezinnen afneemt, zal het Y dalen. 
 
Indien wijziging: C = 2/3 Y + 100 EN Iaut. = 40  Ye = 420 
 Als de effectieve vraag van de bedrijven toeneemt, stijgt het nationaal inkomen. 

2 De werkgelegenheid 

2.1 DE HOOGTE VAN HET NATIONAAL INKOMEN EN DE TEWERKSTELLING 

2.1.1 Klassieke leer: Schotse moraalfilosoof Adam Smith 

Zij dachten dat de productiecapaciteit de hoogte van het nationaal inkomen bepaald. Ook zagen ze werk-
loosheid als een verschijnsel van tijdelijke aard. 

Het ontstaat doordat het aanbod van arbeidskrachten groter is dan de vraag naar arbeidskrachten. 

 Oplossing: ze verlagen de lonen waardoor de ondernemers terug meer arbeiders in dienst nemen. 
  Hierdoor komt de productiegroei weer op gang en groeit men naar een nieuwe evenwichts- 
  toestand van volledige werkgelegenheid (men zag lonen als kost, en niet als inkomen). 

Crisis van de jaren ’30 : gekenmerkt door een geringe investeringsneiging 

Ze konden deze crisis niet oplossen door een verlaging van de lonen.  

 Volgens de klassieken gebeurden investeringen na sparen (I = S). Indien hierop een afwijking bestaat  
     (vb. S > I) hersteld de werking van het prijsmechanisme hier het evenwicht (daling v. rente). 

2.1.2 Belangrijkste kritiek: Britse econoom John Maynard Keynes 

De daling van de effectieve vraag komt deels door het oppotten van geld. Hierdoor daalt het nationaal in-
komen (Y) en ontstaat werkloosheid. 

Hij ziet het loon als een inkomen. Een daling hiervan zorgt voor een daling van de koopkracht of voor een 
daling van de effectieve vraag. Hierdoor zijn de winstverwachtingen belangijker dan het loonpeil. 

De EV bepaalt in welke mate men de productiecapaciteit benut. Ondanks de lage rentetarieven gaan con-
sumenten en producenten niet meer consumeren of investeren (rente zorgt enkel voor evenwicht tussen 
vraag naar en aanbod van geld, niet tussen I en S). 

 Oplossing: Overheid moet investeringen aanzwengelen! 
  Deficit spending:   inschakelen v. werklozen en lage rentetarieven om particuliere investe- 
        ringen mogelijk te maken en het herstel te steunen. 

 Dit brengt een toename van koopkracht teweeg waardoor de consumptie toeneemt. Het ver-
hoogt de investeringen en het nationaal inkomen neemt meer dan evenredig toe. 

Dus geldt in geval van inkomensevenwicht: 

Y  = EV 
 C + S = C + I ex ante OF S = I ex ante 
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De situatie gedurende de jaren ’30 en ’80 streeft naar een situatie van full-employment.  

Men vraagt zich af hoe hoog het nationaal inkomen kan stijgen als men dat weet Y = P . T. 
 P = algemeen prijspeil T = fysieke omvang van de geproduceerde goederen 

 We veronderstellen dat de effectieve vraag stijgt bij een gegeven nationaal inkomen. 

Er zijn 2 situaties mogelijk: 

1. In een periode van overbesteding (Golden sixties, volledige tewerkstelling) 

De EV stijgt, maar men kan de productie niet meer verhogen om de verhoogde vraag te beantwoorden, 
m.a.w. er is een tekort aan goederen en arbeidskrachten! 

Overbesteding: wanneer de effectieve vraag > productiecapaciteit 

 De stijging van het nationaal inkomen is enkel te wijten aan prijsstijgingen. 

= Bestedingsinflatie: het nationaal inkomen groeit nominaal, maar niet reëel. 

2. In een periode van onderbesteding / werkloosheid (1975: stijgende olieprijzen) 

Indien de EV stijgt kan men de productie wel nog verhogen om de verhoogde vraag te beantwoorden, 
m.a.w. er is een teveel aan goederen en arbeidskrachten! 

Onderbesteding: wanneer de effectieve vraag < productiecapaciteit 

 De stijging van het nationaal inkomen gebeurt bij een gelijkblijvend prijspeil. 

Het nationaal inkomen groeit zowel nominaal als reëel. 

2.1.3 De aanbodeconomie 

Keynesiaans beleid: kon de crisis van de jaren ’80 niet oplossen omdat de oorzaken van de slechte 
economische activiteit niet van conjuncturele maar van structurele aard waren. 

 Negatieve handels- en betalingsbalans 

 Enorme tekorten op de overheidsbegroting en bijgevolg een sterk stijgende overheidsschuld 

 Hoge inflatie 

 Structurele werkloosheid 

 Een daling van de economische groei 

 Men kon dit niet oplossen via een politiek van “deficit spending” (o.a. door sterk oplopende overheids- 
     schuld) dus schakelde men over op de aanbodeconomie (1982). 

Eind 2008 zonken wereldwijd de belangrijkste economieën weg in een diepe recessie. De impact was groot: 

 Banken wantrouwden elkaar 

 Investeringsprojecten werden stilgelegd 

 Beleggers durfden geen geld meer te beleggen 

 Spaarders potten meer en meer hun geld op. 

 Drang naar keynesiaans beleid met lage rente en overheidstussenkomst werd steeds heviger. 

De regeringen komen tussenbeide en verhinderen zo een escalatie van de crisis. Vanaf de lente 2009 zette 
de wereldeconomie aan voor een krachtig herstel. Het stimuleren van de economie zadelde veel landen op 
met een torenhoge schuld. Ze moeten de stimuleringsprogramma’s kunnen terugschroeven. 

Gebeurt dit te snel: de economie dreigt opnieuw in het rood te duiken. 

Wacht men te lang: er dreigt een ontsporende inflatie en / of een zeepbel. 

 De economische wetenschap streeft naar de situatie waarbij de EV zorgt voor Full employment 
= bestedingsevenwicht. 

 Voorbij dit evenwicht zorgt een toename van EV enkel nog voor prijsstijgingen m.a.w. 
geen reële groei van het nationaal inkomen (Y). 
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2.2 DE WERKLOOSHEID: SOORTEN EN OORZAKEN 

Naargelang de oorzaak waardoor een persoon zijn werk verliest of geen werk kan vinden, onderscheiden 
we volgende soorten: 

 Conjuncturele werkloosheid 

Komt door veranderingen aan de vraagzijde van de economie. Een inkrimping van de bestedingsneiging 
doet de vraag naar arbeiders dalen. 

 Structurele werkloosheid 

Komt door veranderingen aan de aanbodzijde van de economie. 

I. Kwantitatieve structurele werkloosheid: het aantal arbeidsplaatsen is de klein voor de beroepsbevolking. 
Vb. arbeidsbesparende machines, groei beroepsbevolking, laag niveau van investeringen, fusies en her-
structureringen, delokalisatie van bedrijfsleven (Oostbloklanden)… 

II. Kwalitatieve structurele werkloosheid: het aanbod van arbeid beschikt niet over de vereiste kwaliteiten. 
Vb. Men beschikt niet over de nodige ervaring of opleiding om de vacature in te vullen. 

 Seizoenswerkloosheid 

Maatschappelijke (vb. vakantie) of natuurlijke (vb. oogst) omstandigheden creëren tijdelijk een arbeids-
plaats. Eenmaal het seizoen voorbeid is valt de job weg. 

 Frictiewerkloosheid 

Iemand die vrijwillig of noodgedwongen van werk verandert en niet meteen een nieuwe betrekking vind. 

 Verdoken werklooheid 

Deze mensen zijn op het eerste zicht niet werkloos, maar hebben hun plaats op de arbeidsmarkt slechts 
gedeeltelijk of nog niet ingenomen. Vb. job beneden diploma, deeltijdse job terwijl je een fulltime job wil, 
afgestudeerde die nog verder studeert omdat hij geen werk naar zijn zin vind… 

 Tijdelijke werkloosheid 

Geeft bedrijven de kans om tegenvallers op te vangen zonder werknemers te moeten onstlaan: 

I. Economische werkloosheid: gebrek aan werk door economische problemen. 

II. Technische werkloosheid: slechte weersomstandigheden of technische problemen. 

2.3 DE EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID 2003 – 2009 

Algemeen kan men stellen dat werkloosheid ontstaat doordat het aanbod van arbeidskrachten de vraag 
naar arbeidskrachten overtreft, en dit ongeacht de oorzaak. 

2.3.1 Het aanbod van arbeidskrachten 

Beroepsbevolking: alle personen van 15 jaar of ouder die in België wonen en die zich op de arbeids- 
markt aanbieden (werkenden) of willen aanbieden (werklozen). (5 miljoen) 
Het omvat dus de binnenlandse werkgelegenheid en de werklozen. 

Schematisch: 

Binnenlandse werkgelegendheid 
+ grensarbeiders uit België werkzaam in het buitenland 
- grensarbeiders uit het buitenland werkzaam in Belgische productie-eenheden 

= Werkende beroepsbevolking 
+ werklozen 

= Beroepsbevolking 
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De beroepsbevolking wordt beïnvloed door: Bevolkingsgroei (natuurlijke groei + migratiesaldo),  
de bevolking op arbeidsleeftijd en de activiteitsgraden. 

Opmerkelijk voor de Belgische bevolking: 

 De geringe jaarlijkse aangroei 

 Het dalend en gering aandeel van de bevolking tot 19 jaar 

 Het stijgend aandeel van de bevolking van 65 jaar een meer 

 Dit heeft een invloed op de evolutie van de bevolking op arbeidsleeftijd (15 – 64 jaar): 7 miljoen. 

2.3.1.1 De evolutie van de bevolking op arbeidsleeftijd 2003-2009 (jaargemiddelden) 

Het arbeidsaanbod neemt sinds een aantal jaren toe door de verhoging van de bevolking op arbeidsleeftijd. 

 De samenstelling van de bevolking op arbeidsleeftijd is sterk verandert: 
o Er zijn meer hoger geschoolden 
o Er is een relatieve veroudering van de bevolking op arbeidsleeftijd 

Van de bevolking op arbeidsleeftijd meldt zich slechts een gedeelte aan op de arbeidsmarkt ( 5 miljoen) en 
behoort aldus tot de beroepsbevolking. 

2.3.1.2 De evolutie van de beroepsbevolking 2003-2009 (jaargemiddelden) 

De beroepsbevolking neemt jaarlijks toe te wijten aan: 

I. Demografische factoren: 

 De vereiste minimumleeftijd om als werkloze vrijgesteld te worden van stempelcontrole, inschrij-
ving als werkzoekende en verplichting om beschikbaar te zijn v. de arbeidsmarkt w. opgetrokken. 

 De integratie v.d. werknemers van Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen in de statistieken. 

 Bruggepensioneerden moeten sinds 2006-01-01 beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. 

 Stijging van de wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen. 

II. Sociaal culturele factoren: 

= De activiteitsgraag van de bevolking op actieve leeftijd: geeft aan in welke mate een bevolking aan het 
actieve leven wil deelnemen (beroepsbevolking / bevolking op arbeidsleeftijd). 

2.3.1.3 De activiteitsgraad in  % volgens geslacht in België 2003-2009 (jaargemiddelden) 

De activiteitsgraad blijft al 5 jaar ongeveer stabiel. Wel neemt steeds een groter deel van de vrouwelijke 
bevolking deel aan het actieve leven. De vervrouwelijking v.d. arbeidsmarkt is een vastgestelde trend. 

Het groeipotentieel van de Belgische economie is in gevaar door een verwachte daling van de bevolking op 
arbeidsleeftijd (gevolg van vermindering van geboortecijfer na WO II). De leeftijdssamenstelling zal aanzien-
lijk veranderen. Vanaf 2050 zal het aantal 25 – 64 jarigen verminderen. 

 Om het tempo van de activiteitsgroei in de toekomst te kunnen handhaven zal een forse verhoging van 
     arbeidsmarktparticipatie onontbeerlijk zijn. 

2.3.2 De vraag naar arbeidskrachten 

De vraag naar arbeidskrachten (werkende beroepsbevolking:4,5 mln) is afhankelijk van een aantal factoren: 

 De vraag naar goederen 

Als deze afneemt moet men de productie verminderen wat aanleiding geeft tot een kleinere tewerkstelling. 
Landen met een kleine open economie zoals België zijn in sterke mate afhankelijk van het conjunctureel 
verloop in het buitenland (zorgt voor groei van productie in buitenland). 

 De arbeidsproductiviteit 

Een toename van de arbeidsproductiviteit tempert de creatie van arbeidsplaatsen. 



Liesbeth Steelandt Deel V: Nationaal inkomen en werkgelegenheid  7 

 De relatieve prijzen van de productiefactoren arbeid en kapitaal 

Als de prijs van de factor arbeid sneller stijgt dan de kosten vervangen machines de arbeid. We spreken in 
dit verband van substitutie van arbeid door kapitaalgoederen. 

Arbeidsintensiteit van de groei: 

Het is de verhouding tussen de werkgelegenheidstoename en de groei van de activiteit. 
 Dit wordt beïnvloedt door de evolutie van de kostprijs van de productiefactor arbeid t.o.v. de 
      verandering van de kostprijs van andere productiefactoren. 

2.3.2.1 De evolutie van de werkende beroepsbevolking 2003-2009 (werkgelegenheid) 

2003-2007: De werkgelegenheid kent een gunstig verloop. Het aantal arbeidsplaatsen stijgt 226 000. 

2009:  Door de conjunctuuromslag in 2008 en de verdere verzwakking van de economische groei 
  veranderde die in een daling (24 000). Het treft vooral conjunctuurgevoelige bedrijfstakken 
  zoals de industrie en bouwnijverheid. 

Enquête naar arbeidskrachten van FOD Economie: 

De economische crisis treft vooral mannen (werken meer in conjunctuurgevoelige industriële sectoren), 
jongeren en laaggeschoolden (slachtoffer van grotere selectiviteit bij de indiensttreding). 

Eind 2009: afname van werkgelegenheid is nog relatief gering omdat Belgische ondernemingen beroep 
  kunnen doen op ‘tijdelijke werkloosheid voor arbeiders”. Hier lijken de gevolgen van de 
  economische crisis minder groot voor de arbeidsmarkt in België dan gemiddeld in de EU. 

Arbeidsproductiviteit neemt trendmatig toe: door integratie van nieuwe technologieën in de 
kapitaalvoorraad en verhoging van kwalificaties van de arbeidskrachten. 
 Er is minder arbeid vereist om één product of dienst voort te brengen (omgekeerd evenredig). 

Verhoging van de arbeidsintensiteit van de groei: 

 Door overheidsmaatregelen met het doel de werkgelegenheid van laaggeschoolden te verhogen 
= subsidiëring van het systeem van de dienstencheques. 

 Loonmatigingen (afremmen van substitutie van factor arbeid door kapitaalgoederen). 

 Het groeitempo van de economie. 

 De werkgelegenheidsintensiteit van de economische groei licht hoger in de buurlanden en de eurozone. 
     M.a.w. de Belgische economie heeft minder het vermogen groei om te zetten in banen. 

Werkgelegenheidsgraad: belangrijke indicator om de arbeidsparticipatie weer te geven. 
    = verhouding tsn de werkende bevolking en de bevolking op arbeidsleeftijd. 

2003-2008: de geharmoniseerde werkgelegenheidsgraag in België evolueert in positieve zin. 

2009:  de werkgelegenheidsgraad in België loopt terug tot 61,6 % maar dit is minder uitgesproken 
  dan de EU in zijn geheel. 

1. De Belgische werkgelegenheidsgraad ligt onder het gemiddelde van de EU: 

Oorzaak: Slechte werkgelegenheidssituatie van verschillende zogenaamde kansengroepen: vrouwen, 
  jongeren, ouderen, personen van niet EU-origine, gehandicapten en laaggeschoolden. 

 Dit moet gestimuleerd worden om de financiering van de sociale zekerheid te verruimen. 

Jongeren: participatie neemt af omdat groter deel van de jongeren hoger onderwijs volgt en zo de 
  studieduur verlengt. 

Vrouwen: participatie neemt toe door de verbetering van het gemiddelde opleidingsniveau. 

55-64 jarigen: participatie neemt af door 2 factoren nl. vraag en aanbod. 
  Vraag: de relatieve loonkosten en de verhouding tot deze kosten en hun productiviteit. 
  Aanbod: diverse vervroegde uitstapregelingen zoals stelsels v. brugpensioen en tijdskrediet. 

 Vervroegde arbeidsmarktuittreding voorkomen: pensioenleeftijd voor vrouwen optrekken. 
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2. Binnen België bestaan er grote verschillen inzake werkgelegenheidsgraad 

 Vlaanderen overtreft zowel EU, Wallonië als Brussel 

2.3.2.2 Lissabonstrategie 

Maart 2000: Lissabonstrategie werd gelanceerd op de Europese Top in Lissabon als antwoord op de 
 globalisering en vergrijzing. 

Doelstellingen tegen 2010 voor de EU: 

 Een werkgelegenheidsgraad van 70 % halen als geheel 

 Een werkgelegenheidsgraag van 60 % halen voor de vrouwen 

Maart 2001: extra doelstelling 

 50 % van de 55-64 jarigen moet een job hebben 

 Inspanningen om de oudere werknemers op de markt te houden: 

 Flexibele pensioneringsformules 

 Vlottere toegang tot levenslang leren 

 Financiële ontmoediging van vervroegde uittreding 

Deze doelstellingen worden niet gehaald en wordt als mislukt beschouwd omdat er te veel prioriteiten wa-
ren en er geen strikt toezicht was op engagementen. 

 Nederland, Denemarken, Zweden, Oostenrijk en Duitsland behalen de doelstelling van 70 % wel! 

2.3.2.3 EU2020 

Maart 2010: er zijn structurele hervormingen nodig samen te vatten in 3 prioriteiten: slimme, 
 duurzame en inclusieve groei 

De EU2020 schuift 5 grote streefcijfers naar voor te halen tegen 2020: 

 75 % v.d. bevolking tussen 20 en 64 moet aan het werk zijn. 

 Minder dan 10 % voortijdige schoolverlaters en 40% v.h. aantal 30’ers behaalt een diploma. 

 Aantal mensen dat leeft op de rand van armoede moet dalen van 80 naar 60 miljoen. 

 3 % van het bbp besteden aan onderzoek en ontwikkeling 

 20 % minder energieverbruik en CO2 uitstoot, en 20 % meer hernieuwbare energie 

 Deze streefcijfer moeten door de lidstaten worden omgezet in nationale plannen. 
     De Europese Commissie hoopt dat de regeringsleider de EU2020 zullen goedkeuren op de top in juni. 

2.3.3 De werkloosheid over de periode 2003-2009 

Werkloosheidsgraad: alle niet-werkende werkzoekenden t.o.v. beroepsbevolking (7,9 %) 

Werkloze: iemand van ten minste 15 jaar die niet werkt, tijdens de 4 weken voor het interview effe-
  tief naar werk zoekt, en binnen de 2 weken effectief beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. 

2003-2005: stijgende werkloosheid is toe te schrijven aan daling van vraag naar arbeid en netto- 
  aangroei van de beroepsbevolking. 

2006-2008: afname van het aantal uitkeringgerechtigde volledige werklozen komt door de verhoging 
  van de werkgelegenheid en minder sterke groei van de beroepsbevolking. 

Eind 2009: als gevolg van de grote weerslag op de arbeidsmarkt 50 000 werklozen meer dan 2008. 
   Voor het eerst zijn er meer werkloze mannen dan vrouwen! 

 De werkloosheidsgraad toont grote regionale verschillen: 

Vlaanderen: 3,9 % Wallonië: 10 %  Brussel: 16 % 
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Sommige categorieën hebben meer problemen met de integratie op de arbeidsmarkt: 

1. Jongeren van 18 tot 24 jaar (werkloosheidsgraad: 18 %) 

Dit komt door de ontoereikendheid van het scholingsniveau, de gebrekkige overeenstemming tussen de 
opleiding en de behoeften van de onderneming, en gebrek aan beroepservaring. 

 De meeste problemen om zich in te schakelen in de arbeidsmarkt ondervinden de laaggeschoolden 

 12 % verlaat het hoger secundair onderwijs zonder diploma. 
Vlaanderen: 8,5 % Wallonië: 15,2 % Brussel: 20 % 

2. Niet EU-onderdanen (werkloosheidsgraad: 27,4 %) 

Dit wordt vooral aangetroffen bij lager gekwalificeerden. Dit is niet de enige oorzaak, want zowel bij laag-, 
midden-, als hooggeschoolden ligt de werkgelegenheidsgraag 10 % onder de ratio voor Belgen. 

 Dit wijst op een slecht gebruik van de op de arbeidsmarkt beschikbare middelen en de mogelijke aanwe-
zigheid van discriminatie. 

3. Langdurige werklozen (37,9 % van de uitkeringsgerechtigde werklozen) 

Verdringingseffect: vacatures worden ingevuld door kandidaten met een hoger onderwijsniveau dan 
vereist. 

 Dit geeft de noodzaak aan van een adequaat scholings- en vormingsbeleid. 

2.3.3.1 Arbeidsmarktparadox 

Ondanks de relatief nog hoge werkloosheidsgraad ken met in België het fenomeen van de niet-vervulde 
werkaanbiedingen. 

3 verklaringen: 

 Gebrek aan kwalificatie en scholingsniveau 

 Gebrek aan mobiliteit 

 Gebrek aan motivering 

Knelpuntberoepen: beroepen waarvoor het vervullingspercentage laag is. 

 Elk jaar publiceert de VDAB studiedienst een lijst met knelpuntberoepen  
     (2008: ingekort naar 84 beroepenclusters men 204 beroepen) 

Oorzaken voor het moeilijk vervullen van vacatures: 

 Kwantitatief tekort aan arbeidskrachten (vb. begeleider kinderopvang) 

 Kwalitatief tekort aan arbeidskrachten (vnl. technische opleidingen) 

 Ongunstige werkomstandigheden (vb. verpleegkundigen) 

 Het onevenwicht tussen vraag en aanbod oefent een opwaartse druk uit op de loonkosten van de 
     ondernemingen en bijgevolg ook op de inflatie. 

Uitdaging  arbeidsmarktbeleid: kwalitatieve verbetering en kwantitatieve uitbreiding v. h. arbeidsaanbod. 

2.3.3.2 Werkloosheidsval 

Het Belgisch stelsel van sociale zekerheid stimuleert de arbeidsparticipatie onvoldoene. De uitkeringen zijn 
onbeperkt en weinig degressief in de tijd. 

 Laaggeschoolden, die in aanmerking komen voor banen met lage lonen verkiezen een werkloosheidsver- 
     goeding in combinatie met veel vrije tijd (+ eventueel zwart werk), boven een nauwelijks hoger loon. 

Maatregelen voor het bestrijden van werkloosheidsvallen: 

 Verlaging van fiscale en parafiscale druk voor lage inkomens (aftrek kosten voor kinderopvang) 

 Betere begeleiding door diensten van arbeidsbemiddeling (opleidingen en aanvullende steun bij 
zoeken naar werk). 
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2.3.3.3 Programma tot activering van het zoekgedrag naar werk 

 Geld sinds juli 2006 voor alle uitkeringsgerechtigden van minder dan 50 jaar 

Beoogt: de werkzoekenden individueel volgen om hen te helpen bij hun zoekinspanningen of te starten met 
e. beroepsopleidingsproject dat uitzicht geeft op e. bevredigende herinschakeling op arbeidsmarkt. 

Uit een studie van het centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck blijkt dat het geheel van de beleids-
maatregelen genomen ter bestrijding van de werkloosheidsval in de periode 1999 – 2008 een grote positie-
ve impact hebben gehad. 

2.3.3.4 Andere categorieën die door de RVA gesteund worden 

 Bruggepensioneerden 

 Tijdelijke werklozen 

 Loopbaanonderbrekers 

 Tijdskrediet 

 Het aandeel van de echte werklozen kalfde af ten gunste van de ondersteunde werknemers (vooral 
     tijdelijke werklozen) en werknemers die een beroep deden op allerhande vormen van tijdskrediet. 

2.4 BESTRIJDING VAN DE WERKLOOSHEID 

Welke instrumenten de overheid moet toepassen ter bevordering van de werkgelegenheid hangt af van de 
aard van de werkloosheid. In België komen structurele en conjuncturele werkloosheid meest voor. 

1. Conjuncturele werkloosheid: te kort schieten van de effectieve vraag. 

 Men gaat de effectieve vraag vergroten: 

 Eigen consumptie en/of investeringen verhogen door het verbeter v.d. infrastructuur. 

 Consumptie van gezinnen stimuleren via belastingverlaging en lage rente 

 Investeringen van bedrijven stimuleren via rente- of kapitaalsubsidies 

= anticyclisch begrotingsbeleid: De overheid moet de overschotten van een hoogconjunctuur gebruiken in 
een periode van laagconjunctuur door stimulerende maatregelen te nemen 

2. Kwantitatieve structurele werkloosheid: gebrek aan arbeidsplaatsen 

 Het investeringsklimaat aantrekkelijker maken door vb. verlaging van de vennootschapsbelasting. 

 De loonstijgingen matigen (koppelen aan het gezondheidsindexcijfer en toepassen v. d. loonnorm) 

 Loonkostenstijging afremmen door o.a. de verlaging v.d. sociale zekersheidsbijdragen 
Loonwig: verschil tussen loonkost en nettoloon (zeer hoog in België) 

 Herverdeling van de beschikbare arbeid:  
stimuleren van de vrijwillige deeltijdse arbeid, loopbaanonderbreking en vierdagenweek. 

3. Kwalitatieve structurele werkloosheid:  werkloosheid binnen bepaalde sectoren 

 Komt zowel voor in periodes van lage als hoge economische groei 

 Investeren in een kennismaatschappij om vraag naar en aanbod van arbeidskrachten beter op el-
kaar af te stemmen. Dit kan men doen door het onderwijs beter af te stemmen op de wensen van 
de ondernemingen en her- en bijscholing door het bedrijfsleven (initiatief: opleidingscheques). 

Doelstellingen tegen 2010 (zowel door België, EU-27 en eurolanden niet bereikt) 

 85 % van 22 jarigen: hoger middelbare opleiding 
 12,5 % 25-64 jarigen: participeren in levenslang leren 
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Europese commissie stelt volgende doelstellingen voor tegen 2020: 

 95 % van de kinderen van meer dan 4 jaar moeten een vroegtijdige opleiding volgen. 

 Minder dan 15 % van 15 jarigen hebben lage resultaten voor wiskunde, lezen en wetenschap 

 40 % van 30jarigen hebben een hogere opleiding 

 15 % van de volwassen doen aan levenslang leren 

 Minder dan 10 % vroegtijdige schoolverlaters 

2.5 CONCURRENTIEVERMOGEN, LOONVORMING EN INNOVATIE 

 De basis voor herstel en economische groei !!! 

2.5.1 Concurrentievermogen 

Door samengestelde indicatoren wordt geprobeerd de concurrentiepositie van een land weer te geven 
(België verliest aanhoudend marktaandeel: 22% sinds 1995 (opkomst lage loonlanden)). 

1. WEF: Wereld Economisch Forum 

2006: Global Competitiveness Index: verzamelt gegevens over 110 items in 12 domeinen zoals: 
kwaliteit van de overheid, infrastructuur, macro-economische stabiliteit, de werking van goederen- 
geld- en arbeidsmarkt, de technologische stand van zaken, innovatie en business sophistication, 
hoger onderwijs en vorming, gezondheidszorg en basisonderwijs. 
 België staat hier op de 18de plaats van 133 landen. 

België gaat sterker achteruit dan Frankrijk, Duitsland en Nederland. 

Scoort goed: gezondheidszorg, onderwijs, innovatie, marktefficiëntie. 

Scoort slecht: werking arbeidsmarkt, belastingdruk, overheidsschuld… 

2. IMD: Institute for Management and Development 

Rangschikt op basis van 327 criteria 57 landen volgens hun competitiviteit (België 25 ste plaats). 

 Herstel v. de Belgische concurrentiekracht is essentieel voor de economische groei en werkgelegenheid. 

 Belangrijke instrumenten hierbij: lastenverlaging en loonmatiging en innovatie 

2.5.2 Loonvorming 

Syndicalisme: Door onderhandeling tussen werknemersorganisaties (ABVV, ACV en ACLVB) en werkgever- 
organisaties (VBO en UNIZO) komt de loonvorming tot stand. Dit gebeurt op 3 niveaus. 

1. Interprofessionele akkoorden (geldig voor het hele bedrijfsleven) 

Deze toponderhandelingen vinden plaats in de zogenaamde Groep van Tien met telkens 5 deelnemers na-
mens vakbonden en werkgevers + 1 neutrale voorzitter (VBO). Dit wordt afgesloten voor 2 jaar. 

2. Proffesionele akkoorden (geldig voor een bedrijfstak) 

Men legt loonkwesties, arbeidsduur en bepaalde vakantiedagen vast in CAO’s (Collectieve ArbeidsOvereen-
komsten). Deze word ook voor 2 jaar afgesloten. 

3. Met de onderneming zelf 

Indien men op nationaal vlak en op niveau van bedrijfstak geen akkoord kan bereiken, probeert men bin-
nen de onderneming zelf werkgevers en werknemers met elkaar te verzoenen. 

 Indien er een akkoord is mogen werkgevers toch extra’s geven wat lonen betreft. 
 Lonen volgen de opwaartse trend van het indexcijfer der consumptieprijzen 

(Sinds 1994: gezondheidsindex). We spreken hier van de Belgische loonindexering. 
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2.5.2.1 Het principe van de Belgische loonindexering 

De index der consumtieprijzen: lijst van prijzen van goederen en diensten, opgesteld door de overheid. 

 Producten die representatief zijn voor het koopgedrag van de Belgische consument. 

Loonindexering: lonen en wedden van werknemers worden met een zekere regelmaat en volgens 
een bepaald systeem aangepast ingevolge de schommelingen van het indexcijfer 
der consumptieprijzen (ook sociale uitkeringen, huren en bepaalde erelonen). 

Modaliteiten: men bepaalt hoe men lonen zal koppelen aan het indexcijfer (vastgelegd in Paritaire 
comités). Dit verklaart diverse indexeringsmodaliteiten in verschillende sectoren. 

  Twee grote categorieën: 

1. Gebeurt op het moment dat de grens van de spilindex overschreden wordt. Een bekende spilindex 
is die van de overheidsambtenaren (lonen). 

2. Gebeurt op vaste tijdstippen. 

Koopkracht: koppeling van lonen aan indexcijfer is hiervoor bepalend. 

 Toch is dit een weinig verfijnde methode omdat het indexcijfer niet altijd representatief is. 
o Nieuwe producten komen pas na een tijdje in het indexcijfer 
o Men houdt geen rekening met substitutie-effecten 
o Men houdt er niet genoeg rekening mee dat de gemiddelde kwaliteit van de productenkort 

continu verbertert. 

1 juli 1994: Koppeling van lonen en sociale uitkeringen aan de gezondheidsindex. Een aantal producten 
die de gezondheid schaden werden uit de index gehaald. Daardoor stijgt de gezondheidsindex 
niet als taksen op sigaretten, brandstoffen… stijgen (wat vaak gebeurt). 

  Dit kan een Inflatoire spiraal vermijden. 

Wanneer er zich plotse en frequente schommelingen in het indexcijfer de consumptieprijzen voordoen 
(’70-’80: prijsstijging olieproducten), leidt dit tot voortdurende stijgingen van de lonen. Dit zorgt voor een 
kostprijsstijging. Indien deze groter is dan de productiviteitsstijging, stijgt opnieuw de gemiddelde kostprijs 
(=verkoopprijs) en hierdoor gaat de index opnieuw omhoog. 

 Dit tast niet enkel de concurrentiepositie aan, maar zal ook de economie structureel ontwrichten. 
o Werkloosheid stijgt (ondernemingen vervangen arbeiders door machines) 
o Tekort op de handelsbalans neemt toe (daling van export van goederen en diensten) 

’70-’80: De BEF devalueerde met 8,5 %. Geïmporteerde producten worden dus duurder waardoor het 
indexcijfer der consumptieprijzen stijgt, wat opnieuw tot loonstijgingen leidt. 
 Oplossing: streng loonbeleid (met ingrepen in het indexeringsmechanisme). 

2.5.2.2 10 jaar centrale akkoorden voor de bepaling van de loonnorm 

6/01/1989: wet tot vrijwaring van ’s lands concurrentievermogen 
 Instrument waarmee de overheid kon ingrijpen indien de concurrentiekracht was aangetast 
     en de sociale partners er niet in slaagden om tot een akkoord te komen over de te nemen 
     maatregelen. 

26/07/1996: Wet tt bevordering v.d. werkgelegenheid e. preventieve vrijwaring v.h. concurrentievermogen. 
Bij elke sociale overlegronde (tweejaarlijks) berekent het CRB (Centrale Raad voor het bedrijfs-
leven) welke marge voor loonsverhogingen er is op basis van de verwachte loonkostenstijging 
in Duitsland, Frankrijk en Nederland (belangrijkste handelspartners). 

Sinds de inwerkingtreding van de wet werden 6 loonnormen aangenomen. 

 Eerste akkoorden: maximale marge, daarna indicatieve loonnorm. 

In h. begin werden ze goed nageleefd (‘97-‘04) daarna lagen de loonkostenstijgingen boven de verhogingen 
die i. d. loonakkoorden voor de desbetreffende jaren waren vastgelegd (’07-’07: 2,6 % sneller  dan N,F,D). 
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22/12/2008: Interprofessioneel akkoord 2009-2010 

 Verliep moeizaam. Vakbonden vragen meer koopkracht voor werknemers, werkgeversfederaties willen 
     extra stimuli voor de concurrentiekracht. 

Gemaakte afspraken: 3 grote luiken: 

 De koopkracht van de werknemers: 
Enkel brutolonen indexeren + onderhandelingsenveloppe (€ 250/werknemer vb. ecocheques). 

 Loonkosten van de onderneming: 
Bedrijfsvoorheffing dat niet moet worden doorgestort wordt lager (2009: 0,75%, 2010: 1%) 

 De koopkracht van de gerechtigden op sociale uitkeringen: 
In 2009 en 2010 worden ze aangepast aan de evolutie van de algemene welvaart. 

Loonhandicap: het percentage waarmee onze uurloonkosten sinds 1996 sneller gestegen zijn dan het 
gewogen gemiddelde van Duitsland, Frankrijk en Nederland. 

2008: 3,6 % 
2009: 3,5 % 
2010:    volgens rapport 3,3 % 

All-inloonakkoord: men maakt de omvang van de reële verhogingen afhankelijk van de effectieve 
   loonindexeringen. Indien deze laatste tijdens de looptijd van het centraal akkoord 
   hoger uitvallen dan verwacht, worden deze in mindering van de in het tweede jaar 
   of in de volgende cao-periode toegekende reële loonstijgingen. 

 In een open economie (België) is het belangrijk het verloop van de loonkosten te toetsen aan de evolutie 
     van de loonkosten in concurrerende landen. 

2.5.3 Innovatie 

Innovatie: de invoering, door een onderneming, van een voor zichzelf nieuw of significant verbeterd 
product of proces (basis voor groei). 

Veranderingen in de Belgische economie: 

 Onder druk van technologische vooruitgang 

 De globalisering 

 De veranderingen in het consumptiepatroon 

 Anticiperen door nieuwe producten te ontwikkelen, de doeltreffendheid van het productieproces te 
     verhogen en voordeel te trekken van de opening van nieuwe markten. 

Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie (KCI): 

 Schept een samenhangend kader om het concurrentievermogen en het innovatiepotentieel binnen 
     de EU te verbeteren (programma duurt 7 jaar: 2007-01-01 tot 2013-13-31). 

3 specifieke programma’s: 

 Programma voor ondernemerschap en innovatie: financieren van starters 

 Programma ter ondersteuning van het ICT-beleid: bevorderingsinitiatieven rond gebruik van infor-
matie- en communicatietechnologieën. 

 Programma ‘Intelligente Energie-Europa: bedrijven incentiveren tot duurzame energie 

Community Innovation Surveys (CIS) 

 Onderneming uit de 27 EU-landen, Ijsland en Noorwegen worden ondervraagd over hun innovatie- 
     acticiteiten (om de 4 jaar). 

Vijfde enquête: = CIS2006. 52 % v.d. Belgische ondernemingen is innoverend (6de plaats). 
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De Europese Commissie is tevreden over de vorderingen en onderscheid 4 groepen: 

1. Leiders: staan sterk in innovatie. Innovatieprestaties liggen boven gemiddelde van alle landen. 
 Zweden, Finland, Duitsland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk. 

2. Volgers:  doen veel aan innovatie. Hun prestaties op dit vlak zijn hoger dan het EU-gemiddelde, 
maar lager dan die van de best scorende landen. 
 Oostenrijk, Ierland, Luxemburg, België, Frankrijk, Nederland, Cyprus en Estland. 

3. Gematigden: Innovatieprestaties liggen onder het EU-gemiddelde. 
 Slovenië,Tsjechië,Spanje,Portugal,Griekenland,Italië,Hongarije,Litouwen,Malta, Polen, Slowakije. 

4. Inlopers: staan zwak in innovatie. Insp. ver onder EU-gemiddelde maar dichten achterstand snel. 
 Roemenië, Letland en Bulgarije. 

Indicator van innovatie:  onderzoek- en ontwikkelingsuitgaven (O&O) 

 Lissabonstrategie: tegen 2010 3 % van het bbp spenderen aan O&O. 

België en EU-27: 1,9 % van bbp 
Zweden en Finland: enige lidstaten die drempel van 3 % bereiken 
Verenigde Staten: 2,76 % 
Japen:   3,39 % 

 Wat remt het innovatieproces in België af? 
o Dominantie van de markt door gevestigde ondernemingen 
o Geringe overheidsfinanciering (België: 0,42 % EU-27: 0,61 %) 

Europees innovatiescorebord (EIS): 

 Beoordeling van de innovatieprestaties v. EU-27, Kroatië,Servië, Turkije, Noorwegen, IJsland, Zwitserland 

 Dit gebeurt op basis van 29 indicatoren binnen 7 dimensies van innovatie. 

 3 grote blokken: enablers, firma activiteiten en resultaten 

België: scoort boven het EU-27 gemiddelde, maar de gemiddelde groei is lager. 

Sterke punten Zwakke punten 

 Ondernemerschap 

 Innovators 

 Economische effecten 

 Bedrijfsinvesteringen  
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1 Het geld 

1.1 FUNCTIES VAN HET GELD 

Vroeger of in samenlevingen met een zeer lage graad van ontwikkeling kent men geen geld. Daar ruilt men 
goederen tegen goederen. Elke producent moet een tegenpartij zoeken die zijn product nodig heeft, en die 
op zijn beurt aanbiedt wat de producent wenst. 

Geld: een algemeen aanvaard ruilmiddel. Het vergemakkelijkt de goederenruil en bespaart veel tijd. 

 Een waardemeter: men kan de waarde van alle goederen en diensten om dezelfde manier uitdrukken. 

 Een beleggingsmiddel: men kan een deel van het beschikbaar inkomen dat men niet besteedt aan 
consumptieve middelen aanbieden op de vermogensmarkt. 

 Een kredietmiddel: het vergemakkelijkt de kredietverrichtingen (financieringsfunctie). 

1.2 DE HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN HET GELD 

1.2.1 Het chartaal geld 

Munten en bankbiljetten vormen samen het chartaal of stoffelijke geld. 

1.2.1.1 De munten (metaalgeld) 

Primitieve beschavingen: Men gebruikte allerlei producten zoals schelpen, zout, ossen… als betaal 
    middel. Wanneer de ruil belangrijker werd, wende men edele metalen 
    (goud en zilver) aan.  

Voordelen: stabiele waarde en vertegenwoordigen e. grote waarde t.o.v. een klein gewicht. 

MAAR: Men moest het bij elke transactie wegen om de koopkracht ervan vast te stellen. De muntwet gaf 
 aan een bepaald gewicht van edele metalen een bepaalde vorm en welbepaalde waarde. 

1. De standaardmunten 

Deze werden uitsluitende geslagen van het edel metaal dat men gebruikte als basis van het muntsysteem. 

 De nominale waarde stemde overeen met de intrinsieke of metaalwaarde. 

 Men kon ze vrij aanmunten (= iedereen kon edel metaal aanbieden bij de Munt om er muntstuk-
ken van te laten slaan). Aanmunten: wanneer de intrinsieke waarde lager lag dan de muntwaarde. 

 Het was een onbeperkt, wettig betaalmiddel. 

2. De tekenmunten 

Deze werden tevens geslagen van edel metaal en hadden de volgende kenmerken: 

 De intrinsieke waarde was lager dan de nominale waarde. 

 Niet vrij aanmunten (er was een winst aan verbonden dus enkel voor de overheid weggelegd). 

 Onbeperkte, wettige betaalkracht 

Wet van Gresham: Bad money drives out good money. 
 Als er tegelijk tekenmunten en standaardmunten in omloop zijn, betaalt men met de 
     tekenmunten en pot men de standaardmunten op. 

3. Pasmunten 

Deze muntstukken worden geslagen van onedel metaal (vb. verkoperd staal, koper-nikkel…). 

 De nominale waarde overtreft de metaalwaarde. 

 Men mag ze niet vrij aanmunten 

 Beperkte betaalkracht 
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 Alleen pasmunten spelen nog een (beperkte rol) in de heldhoeveelheid. 

2002-03-01: Muntstukken in België zijn geen wettig betaalmiddel meer. 

2002-01-01: Euromunten komen in omloop. Ze worden geproduceerd door de munthuizen in 
  de verschillende EU-landen. Ze hebben een gemeenschappelijke Europese zijde, en 
  een nationale zijde. 

 België: Koninklijke Munt van België of Muntfonds (gevestigd in Brussel, afdeling FOD financiën). 
  Behalve NBB en De Post in geen enkele partij verplicht meer dan 50 muntstukken te 
  aanvaarden voor 1 betaling. 

2005-06-07: De ministers van financiën van de eurozone beslissen dat de gemeenschappelijke zijde van 
  1 en 2 euro en 10, 20 en 50 cent een nieuw ontwerp krijgt met betrekking tot de uitbreiding 
  van de EU. Deze zijn sinds 2007-01-01 van toepassing. 

 Muntstukken zijn minder onderhevig aan slijtage waardoor het in omloop brengen relatief goedko-
per is dan dat van bankbiljetten met dezelfde waarde, hoewel de productiekosten hoger liggen. 

18 de eeuw (Ind. Revolutie): door uitbreiding van handelsverkeer ontstaat nood aan nieuwe betalings- 
middelen nl. papiergeld. 

1.2.1.2 Het papiergeld 

Hier maakt men een onderscheid naar gelang van de omwisselbaarheid in edel metaal. 

1. Representatief papiergeld 

Ontstond doordat handelaars standaardmunten deponeerden bij kassiers en hiervoor in ruil ontvangstbe-
wijzen ontvingen. 

 Dekkingscoëfficient in edele metalen was gelijk aan 100% 

 Inwisselbaar voor goud 

2. Fiduciair papiergeld 

Door de ontwikkeling van de handel gebruikt men meer en meer ontvangstbewijzen als betaalmiddel en 
ruilde men deze praktisch niet meer om voor edele metalen. De bankiers deden aan geldcreatie m.a.w. ze 
gaven meer bankbiljetten uit dan de voorraad edele metalen wettigde. 

 Dekkingscoëfficient in goud was lager dan 100% 

 Inwisselbaar voor goud 

Gevolgen van teveel geldcreatie door banken: 

 De geldstroom wordt groter dan de goederenstroom. Men kan enkel een nieuw evenwicht verkrij-
gen door een prijsstijging. Hierdoor ontstaat er wantrouwen t.o.v. de bankbiljetten en wisselen 
mensen hun biljetten massaal in voor goud. (17de eeuw in Engeland: faillissement v. veel banken). 

Metallisme: goud en/of zilver fungeren als maatstaf voor de geldwaarde. 

3. Conventioneel geld 

 Dekkingscoëfficient in goud is lager dan 100 % 

 Niet inwisselbaar voor goud (papieren standaard of nominalisme) 

Het dankt zijn koopkracht aan een verplichting vanwege de overheid opgelegd aan de burgers het betrok-
ken geld in betaling te aanvaarden. 

1940-05-10: België schorst de vrije inwisselbaarheid van biljetten in goud in de praktijk. 
  De waarde v.h. geld hangt niet meer af van het bestaan v.e. gouddekking, maar wel van de 
  toestand van de economie en het voeren van een monetair beleid. 

2002-03-01: BEF coupures zijn geen wettig betaalmiddel meer, kunnen onbeperkt worden ingewisseld. 
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2002-01-01: Eurobiljetten komen in omloop. Motief: €. In 2006 is door de raad van bestuur het project 
  voor de ontwikkeling van nieuwe biljetten goedgekeurd. (thema: stijlperioden.) 

1.2.2 Het giraal geld 

Jaren ’60: papieren girale betalingen vervangen het klassieke chartale betalingssysteem. 

 Ontstaat door: deposito van bankbiljetten bij een kredietinstelling. Het is dus een onmiddellijk op-
vraagbaar tegoed. Het fungeert als betaalmiddel door het debiteren en crediteren van rekeningen 
(vb. overschrijving of cheque). 

Jaren ’80: het elektronische betaalverkeer komt op gang. M.a.w. men kan betalingen doen zonder dat 
er nog papier aan te pas komt (2009 stijging van 4,5 % verrichtingen tegenover 2008). 
 Vooral transacties met debetkaarten (bancontact…). Stijging van 7 % t.o.v. 2008. 

Economische crisis: duidelijke invloed op aantal transacties m. kredietkaarten (2008: +8,6 %, 2009: +5,1%). 

Elektronisch geld het is een vorm van giraal geld en wordt via elektronische weg getransfereerd. 
(e-money):  geld dat via een netwerk wordt verstuurd of geld op chipkaarten (vb. proton). 

1.2.2.1 Proton 

Het werd geïntroduceerd in 1995 en men kan de kaart opladen tot max. 125 EUR. De kaart wordt al enkele 
jaren minder gebruikt door concurrentie van o.a. betalingen via de gsm en Bancontact / Mister Cash. Atos 
Wordline (vroegere Banksys) heeft beslist om de elektronische portemonnee op termijn af te schaffen. 

1.2.2.2 Single Euro Payments Area (SEPA) 

Of de Europese betaalzone is een Europees project. Het maakt het mogelijk om van op een betaalrekening 
in gelijk welk SEPA-land overschrijvingen, permanente opdrachten en verrichtingen te doen naar een ande-
re lidstaat, ook buiten de eurozone. Deze moeten even vlot, goedkoop en met dezelfde garanties gebeuren. 

  SEPA-landen: EU 27 + 4 EVA landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland). 

Alle betaalkaarten die niet in Europa gebruikt kunnen worden moeten op termijn vervangen worden. voor-
lopig zijn Maestro en V-Pay de enige alternatieven maar er zijn een aantal andere systemen in ontwikkeling. 
Vb. PayFair door het Belgische bedrijf European Payment Solutions (EPS). 

Geleidelijke vervanging van nationaal naar Europees door SEPA in België (hier actief sinds 2008): 

Invoering van de Europese overschrijving: 2008 
Invoering van de Europese domiciliëring: 2009 
Vervanging van betaalkaarten:   niet meteen fundamentele wijzigingen verwacht 

1.2.3 Het quasi-geld 

Dit is niet onmiddellijk beschikbaar omdat het voor een bepaalde termijn (gewoonlijk < 1 jaar) werd toever-
trouwd aan een kredietinstelling.  Men kan het vrij snel en zonder kosten omzetten in geld. 

 Het bestaat uit kortetermijn- en spaardeposito’s bij kredietinstellingen. 

Voor de harmonisering van begrippen voor de EU onderscheiden we volgende monetaire aggregaten: 

M1: chartaal geld en giraal geld 

M2: M1 + deposito’s met vaste looptijd =< 2 jaar, deposito’s met opzegtermijn t.e.m. 3 maanden. 

M3: M2 + repo’s, schuldbewijzen met looptijd =< 2 jaar. 

Repo’s: ECB (European  Central Bank) koopt effecten van een bank en verbindt zich ertoe deze 
 binnen een bepaalde termijn (1 week) terug te verkopen aan de oorspronkelijke eigenaar. Dit be-
tekent dat zij voor die periode liquiditeiten ter beschikking van de bank stelt. 
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1.3 GELDSUBSTITUTIE-GELDSCHEPPING 

Geldsubstitutie:  het omzetten van chartaal geld naar giraal geld (of omgekeerd) zonder dat de 
 maatschappelijke geldhoeveelheid wijzicht. 

Geldschepping:  elke handeling waardoor de maatschappelijke geldhoeveelheid i.e. land aangroeit. 
  Geldvernietiging. 

Drie vormen van geldschepping (geldcreatie): 

1. Emissie van bankbiljetten door de ECB 

De ECB bezit het monopolie om bankbiljetten uit te geven, dit maakt van haar de lender of last resort. Dit 
houdt in dat ze de rol kreeg de kredietinstellingen te hulp te schieten i.g.v. tijdelijke liquiditeitsproblemen. 

2. Uitgifte van munten via de nationale centrale banken van de eurozone 

Relatief onbelangrijk omdat de muntstukken slechts een klein deel uitmaken van de geldstroom. 

3. Geldschepping ingevolge e. overschot in d. lopende betalingen met het buitenland of kapitaalinvoer. 

Als het bedrag van de export van goederen en diensten dit van de import overtreft is er op de wisselmarkt 
een overschot aan vreemde deviezen. Het eurosysteem koopt deze op tegen EUR, wat het aanbod van EUR 
vergroot op de geldmarkt. 

4. Geldcreatie ingevolge kredietverstrekkingen v. d. kredietinst. a. bedrijven, gezinnen en overheid 

Banken verstrekken geld aan bedrijven en gezinnen. Deze krijgen dan de beschikking over giraal geld. De 
geldschepping is gebaseerd op de ervaring van banken dat men niet alle gedeponeerde chartale gelden te-
gelijk opvraagt. Hierbij moeten we wijzen op de werking van de geldscheppingsmultiplicator: 

 Deze houdt in dat depositobanken geld scheppen op basis van de deposito’s op zicht. 

Voorbeeld: Bij een deposito van 25 000 EUR en een kasreservecoëfficiënt van 20 %, is e. depositobank 
in staat de maatschappelijke geldhoeveelheid met 100 000 EUR te vergroten. Hoe? 

1. Het chartaal geld circuleert niet in de koffers van de banken, daarom rekent men het niet bij de 
geldhoeveelheid. Als cliënt A een zichtrekening opent, is er dus enkel vervangen van chartaal 
geld door giraal geld (geldsubstitutie). 
 M (maatschappelijke geldhoeveelheid) = 25 000 EUR giraal geld. 

2. Als de bank een kasreservecoëfficiënt van 20 % aanhoudt, kan ze in eerste fase 20 000 EUR gi-
raal geld creëren door het toestaan van krediet aan cliënt B. 
 M = 25 000 EUR + 20 000 EUR = 45 000 EUR giraal geld. 

3. Hiervan moet de klant opnieuw slechts 20 % in kas aanhouden, zodat ze over 16 000 EUR be-
schikt om krediet te verlenen aan cliënt C. 
 M = 25 000 EUR + 20 000 EUR + 16 000 EUR = 61 000 EUR giraal geld. 

4. Uiteindelijk is de bank in staat, met een zichtdeposito van 25 000 EUR en een kasreservecoëffi-
ciënt van 20 % de M te laten aangroeien tot 125 000 EUR, of de maximale geldcreatie bedraagt 
dan 100 000 EUR. 

Formule: S = 25 000 = 125 000 EUR 
         0,2 

Geldscheppings- of 1/0,2 = 5. Het is de coëfficiënt waarmee men het oorspronkelijke deposito in 
kredietmultiplicator: chartaal geld bij een bank moet vermenigvuldigen om totale maatschappelijke 
   geldhoeveelheid te bepalen na girale geldcreatie door kredietinstellingen. 
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In realiteit is de expansie kleiner: 

 Een deel van de deposito’s vraagt men in contant geld. In de praktijk stellen we vast dat bij een 
stijging van de girale geldhoeveelheid  ook het chartaal geld in kas van de huishoudingen stijgt. 

 Er moet voldoende vraag zijn naar kredieten om ze toe te staan. In periodes van veel inflatie is er 
veel geld nodig. De geldvoorraad past zich snel aan de behoefte aan via de kredietmultiplicator. Zo 
remt een tekort aan geld de inflatie niet af. 

1.4 VRAAG NAAR EN AANBOD VAN GELD 

1.4.1 Vraag naar geld 

Gezinnen:      voor consumptieve uitgaven, investeringen, beleggen en liquiditeiten. 

Bedrijven:      voor netto-investeringen. 

Overheid:      wanneer haar uitgaven haar ontvangsten overtreffen. 

Open economie:    als gevolg van kapitaaluitvoer (eigen ingezetenen kopen vb. obligaties uitgegeven door 
       het buitenland. 

1.4.2 Aanbod van geld 

Het aanbod van geld is afkomstig van: 

1. Gezinsbesparingen: afhankelijk van o.a. het beschikbare gezinsinkomen. 
2. Bedrijfsbesparingen: afhankelijk van de bedrijfswinst. 
3. Overheidsbesparingen: indien de begroting een overschot vertoont. 
4. Open economie: bestaat uit kapitaalinvoer. Niet ingezetenen kopen bv. Obligaties aan uitgegeven 

door de eigen ingezetenen. 
5. Geldcreatie: financiële instellingen kunnen op basis van zichtdeposito’s giraal geld creëren. 
 De ECB kan bankbiljetten emitteren of via monetair beleid instaan v. creatie v. additioneel geld. 

1.4.3 De vermogensmarkt 

Een markt waar vraag naar en aanbod van geld elkaar ontmoeten. Deze confrontatie bepaalt de prijs en het 
rentepercentage. 

Rente:   de prijs voor het gebruik van geld dat door anderen ter beschikking wordt gesteld. 

De reële rentevoet: als het rentepercentage gecorrigeerd wordt met het inflatiepercentage. 

De geldmarkt:  de markt waar professionelen uit de financiële sector (vb. kredietinstellingen) 
   tijdelijk en tegen vergoeding liquiditeiten beleggen bij andere professionelen die 
   kortlopende middelen nodig hebben. 
    Hier opereert de ECB, ze stuurt de geldmarktrente via het inzetten van  
        monetaire beleidsinstrumenten. 

De kapitaalmarkt: vermogenstitels met een looptijd bij uitgifte op meer dan 1 jaar w. hier verhandeld. 
    De twee voornaamste deelmarkten : aandelenmarkt en obligatiemarkt. 

Primaire markt:  wanneer het nieuwe emissies betreft. 

Secundaire markt: bij verhandeling van bestaande effecten. 

 Normaliter is de rente op lange termijn voor financiële activa hoger dan die op korte termijn. In het 
     omgekeerde geval spreken we van een inverse rentestructuur. 
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1.5 HET MONETAIRE EVENWICHT 

Geld in een huishouding kan zich bevinden in: 

1. De actieve geldsfeer: 

Men wendt het geld aan om dagelijkse betalingen te verrichten   transactiemotief. 

2. De inactieve geldsfeer: 

Ingezetenen van een volkshuishouding brengen het geld niet in omloop. 
  Voorzorgsmotief of speculatiemotief: men verwacht een stijging v.d. rente, daling v.d. aandelenkoersen 
of een prijsdaling en stelt daarom voorgenomen beleggingen of bestedingen uit. 

Met andere woorden men kan geld: 

1. Oppotten: overbrengen van actieve naar inactieve geldsfeer. 
2. Ontpotten: overbrengen van inactieve naar actieve geldsfeer (opgepot geld beleggen of uitgeven). 

 Als de oppotting v.h. ene jaar op het andere toeneemt, is geld langer in de inactieve geldsfeer. 

Omloopsnelheid (V): aantal keer dat geld in een jaar gebruikt wordt om goederen en diensten te kopen. 
    Oppotting: neemt af  ontpotting: neemt toe 

De geldstroom (MV): het bedrag van alle betalingen die in een jaar zijn gedaan (= M . V) 

 MV neemt toe door geldcreatie (M) of door ontpotting (V)  inflatoire krachten. 

 MV neemt af door geldvernietiging (M) of door oppotting (V)  deflatoire krachten. 

Monetair evenwicht: als de geldstroom in de tijd niet verandert m.a.w. als de geldcreatie en 
ontpottingen (inflatoire krachten) gelijk zijn aan de geldvernietiging en oppottingen 
( deflatoire krachten). 

Goederenstroom (PT): in een jaar= het gemiddelde prijsniveau van alle transacties (P) x het aantal ruil-
transacties in een jaar (T). 

1.5.1 De ruil- of verkeersvergelijking v. Amerikaanse econoom I. Fisher 

Deze zegt dat de geldstroom (MV) gelijk moet zijn aan de goederenstroom (PT)  M.V = P.T 

Men streeft naar een monetair evenwicht, maar dit mag verbroken worden afhankelijk van de economi-
sche situatie in een land: 

1. Situatie van onderbesteding 

Om de lage EV te stimuleren moet de overheid een inflatoire kracht toevoegen door aan geldcreatie te 
doen of ontpotting te stimuleren. Zolang de productiecapaciteit niet bezet is kan men meer produceren. 

2. Situatie van bestedingsevenwicht 

In dit geval is er volledige tewerkstelling. Indien met nu een inflatoire stoot geeft wordt MV > PT. Om nu 
opnieuw evenwicht te krijgen moet men de prijzen verhogen aangezien men bij volledige tewerkstelling 
niet meer kan produceren. 

2 De monetaire politiek van het eurosysteem 

2.1 DOELSTELLING EN TAKEN 

1999-01-01: het eurosysteem (= ECB + Nationale centrale banken van EMU-landen) voeren het monetair 
beleid volledig autonoom en alle monetaire beleidsbeslissingen worden centraal genomen. 
 De krachtlijnen: worden binnen de ECB vastgelegd door de Raad van bestuur. 
 Concrete uitvoering: op kapitaal en geldmarkten wordt toevertrouwd aan de nationale 
     centrale banken. 

 De monetaire politiek: beïnvloed de geldhoeveelheid (M) en de geldomloopsnelheid (V). 
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2.1.1 Het Verdrag van Maastricht 

De hoofddoelstelling v.h. monetaire beleid v.h. eurosysteem: 

Prijsstabiliteit: men moet de koopkracht van de euro (interne waarde) waarborgen. 

 Door de ECB gedefinieerd als een jaarlijkse stijging met minder dan, maar dicht bij de 2 % van het 
     geharmoniseerde indexcijfer v. d. consumptieprijzen de hele eurozone. 

 Op die manier creëren we een economie die zorgt voor duurzame groei en werkgelegenheid! 

Om risico’s i.v.m. prijsstabiliteit te kunnen beoordelen heeft de ECB 2 pijlers: 

1. De monetaire analyse: de ontwikkeling van de monetaire aggregaten (vb. M3) kan op middellange 
en lange termijn nuttige informatie bevatten over het toekomstig inflatieverloop in de eurozone. 

2. De economische analyse: een evaluatie van een ruime waaier van macro-economische indicatoren 
die informatie verschaffen over de toekomstige inflatieontwikkelingen (vb. loonkosten…). 

De strenge inflatieopstelling van ECB  economische argumentatie: 

Door indexering v.d.  lonen ontstaat bij stijgende inflatie sneller  het gevaar van de loon- en prijsspiraal: 

 Hogere prijzen leiden tot loonstijgingen die op hun beurt opnieuw leiden tot prijsstijgingen. 

2.1.1.1 Andere taken van het eurosysteem 

1. Interveniëren op de wisselmarkt: enkel als de koers van de euro afwijkt v.d. economische funda- 
     mentals en dit de prijsstabiliteit bedreigt. 

2. Het beheer van de externe reserves van de lidstaten. 
3. Toezien op de goede werking van het grensoverschrijdend betalingssysteem (TARGET2) 
 Trans-European Automated Real-Time Gross settlement Express Transfer 

4. Bankbiljetten in omloop brengen of nationale centrale banken daartoe machtigen 

Taken van de nationale centrale banken: 

 Beslissingen genomen door de ECB uitvoeren 

 Munten uitgeven (op voorwaarde dat ECB de omvang goedkeurt). 

 Verantwoordelijk voor de monetaire statistieken 

 Communicatiepartner met de nationale overheid en het publiek 

 De taak van Rijksdossier 

3 Het inflatieverschijnsel 

3.1 BEGRIP 

Het is een algemene prijsstijging van de consumptiegoederen. Om van inflatie te spreken moeten de prijzen 
gedurende een lange tijd een doorlopende tendens tot stijgen vertonen. 

Inflatiepercentage vaststellen: men baseert zich op het indexcijfer van de consumptieprijzen. 

3.1.1 Verschillende stijgingsritmes 

Creeping inflation: wanneer de jaarlijkse toename minder dan 3 à 4 % bedraagt. 

Galloping inflation: inflatiepercentages van meer dan 10 %. 

Hyper inflation:  wanneer het algemeen prijspeil zeer snel en zeer steil verhoogt. 
    Dit verwekt een diepe ontwrichting van de volkshuishouding. 
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3.2 OORZAKEN VAN INFLATIE 

3.2.1 Conjuncturele oorzaken van inflatie 

Wanneer prijzen stijgen omdat de vraag naar goederen of diensten de productiecapaciteit overtreft. 
 vraaginflatie / bestedingsinflatie / conjuncturele inflatie / demand pull inflation 

Deze overbesteding kan voortvloeien uit verschillende oorzaken: 

 Tekort op de overheidsbegroting: 
Als het stijgingsritme van de staatsuitgaven het stijgingsritme van het bbp overtreft, neemt de 
vraag sneller toe dan het aanbod. 

 Overschot op de lopende rekeningen van de betalingsbalans: 
door vb. een exportoverschot van goederen 

 Belangrijke investeringen in de publieke of privé-sector: 
Als de productie de vraag van de producenten of consumenten niet kan voldoen. 

3.2.2 Structurele oorzaken van inflatie 

Ontstaat uit verhoogde kosten voor het vervaardigen van goederen of het presteren van diensten. 
 Kosteninflatie / cost push inflation / aanbodinflatie / structurele inflatie 

 Loonkosten: als lonen sterker stijgen dan productiviteitsstijging: kosteninflatie 

Ingevoerde inflatie: Wanneer prijsstijgingen ontstaan door prijsverhogingen van goederen en diensten 
   die België invoert.  OPEC (Oil Producing and Exporting Countries). 

Productiviteitsinflatie: Als sectoren met een hoge productiviteit de lonen laten stijgen werkt dit  
   aanstekelijk in andere sectoren met lage productiviteitstoename, ook dit zorgt voor
   prijsstijgingen. 

Oorzaken van structurele inflatie:  

Moet men dikwijls zoeken in een doorlopende strijd onder de sociale klassen om hun aandeel in het natio-
naal inkomen te waarborgen. 

3.2.3 Monetaire oorzaken van inflatie 

Volgens de ruilverhouding van I. Fisher moet de geldstroom gelijk zijn aan de goederenstroom. 

Indien de maatschappelijke geldhoeveelheid stijgt en/of de omloopsnelheid van het geld toeneemt moet 
volgens bovenvermelde identiteit de goederenstroom verhogen. Als de productiecapaciteit niet volledig 
benut is (onderbesteding) kan dit en veroorzaakt de inflatoire kracht geen stijging van de prijs. 

MAAR: Indien de productiecapaciteit volledig benut is (bestedingsevenwicht) kunnen de goederentrans- 
 acties niet meer toenemen en moet de prijs stijgen  monetaire inflatie. 

3.3 GEVOLGEN VAN INFLATIE 

1. Daling van export en stijging van import als de binnenlandse inflatie hoger is dan de buitenlandse. 
 Leidt tot tekort op de lopende rekening v.d. belastingsbalans en tot werkloosheid. 

2. Aantasten van de rentabiliteit van ondernemingen indien loonstijgingen groter zijn dan productivi-
teitsstijgingen. Ook zorgt dit voor substitutie van arbeid door kapitaal wat voor werkloosheid zorgt. 

3. Ontmoediging van investering: inflatie op lange termijn drijft ook de kost van het kapitaal op. 

4. Daling van de koopkracht door na-indexering: als lonen slechts na een bepaalde periode aan de 
prijsverhogingen worden aangepast. 

5. Daling van de koopkracht door niet aanpassen van de belastingschalen: door stijging van het nomi-
nale inkomen komen werknemers in een hogere belastingschijf terecht. 
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3.4 BESTRIJDING VAN INFLATIE 

De middelen om prijsstijging te bestrijden zijn afhankelijk van de oorzaak van inflatie: 

1. Conjuncturele inflatie 

 Restrictief monetair beleid: men tracht het aanbod op de geldmarkt te beperken doordat ECB de op-
name van kredieten door banken zal ontmoedigen door een verhoging v.d. basisherfienancieringsrente. 

 Restrictief begrotingsbeleid (budgettair beleid): men zal de belastingsdruk verhogen om de consump-
tieve vraag af te remmen. Een daling van de vraag leidt immers tot lagere prijzen. 

2. Structurele inflatie 

Men kan dit niet bestrijden op die hierboven vermelde manier omdat deze enkel invloed heeft op de vraag-
zijde van de economie, terwijl de oorzaak van kosteninflatie te vinden is aan de aanbodzijde. 

 Het kan dus werkloosheid doen ontstaan terwijl het inflatieverschijnsel voortduurt: 
stagflatie (stagnatie + inflatie). 

Oplossingen: 

 Een inkomens- en prijsbeleid nl. loonmatiging. 
 Nadeel:  men kan zich enkel beperken tot het verhinderen van loonsverhogingen. 

 Een bepaalde periode de prijzen geheel of selectief blokkeren. 
 Nadeel: bedrijven kunnen de voorschriften omzeilen door nieuwe producten op de markt te 
  brengen waar nog geen maximumprijs voor werd vastgesteld. 

3.5 DE INFLATIE 2003 – 2009 

2004-2005: Sterke inflatie door de voortdurende klim van olieprijzen (o.a. door de energiehonger van 
snelgroeiende economieën zoals China) en door de prijsstijgingen van de alimentaire grond-
stoffen op de internationale markten (agflatie)  door stijging van wereldbevolking. 

Inflatie leidt op korte termijn tot koopkrachterosie: 

Dit komt door de na-indexering en door de koppeling aan de gezondheidsindex. 

 Bij gezinnen die uitkeringen ontvangen die niet of beperkt aan de welvaart gekoppeld zijn, en waarvan 
     de consumptie vooral bestaat uit de sterk duurder wordende producten is het koopkrachtverlies groter. 

Gevoelsinflatie:  het verschil tussen de inflatieperceptie en de werkelijke inflatie. 

 Die kloof is in België redelijk groot doordat vooral de courante producten duurder worden. Telefoon, 
mp3-speler… worden goedkoper, maar dit wordt minder waargenomen doordat ze minder w. aangekocht. 

2008: Inflatie in België ligt 1,2 % (= 2,63 %) hoger dan in de EU door het grote aandeel van 
 levensmiddelen in het Belgische indexcijfer. 

2009: voor het eerst een negatieve inflatie. Dit komt door het prijsverloop van de energiedragers. 

3.6 DEFLATIE 

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

 Negatief voor de economie: 

 Consumenten stellen aankopen uit, bedrijven stellen investeringen uit: wachten op lagere prijzen. 

 Producenten hebben een overstock en voorraden stapelen zich op. 

 Op wereldmarkten valt de vraag naar grondstoffen weg. Hierdoor zakken de prijzen en stijgt de 
werkloosheid snel. Dit brengt een negatieve spiraal teweeg. 

 Producenten en handelaars hebben een lagere verkoopprijs dan verwacht. 

 Mensen die geld hebben geleend moeten de lening afbetalen met geld dat aan waarde toenam. 
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Deflatie vertoont drie essentiële kenmerken: 

1. De daling moet algemeen zijn 
2. Het moet zich voordoen tijdens een min of meer lange periode 
3. De daling moet verwacht zijn 

Jaren ’30: enkel onze voorouders uit de jaren 30 kenden een zware deflatie-crisis. 

België 2009: hier was geen sprake van deflatie: 

 De dalingen waren niet algemeen, ze golden voornamelijk voor de energiedragers. 
M.a.w. de kerninflatie (inflatie waarbij geen rekening is gehouden met producten waarvan prijzen 
sterk kunnen schommelen zoals energie en agrarische producten) is positief gebleven. 

 De prijsdalingen kwamen slechts gedurende een korte termijn voor. 

 De verwachtingen waren nooit gedurende een langere tijd negatief. 
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