Hoofdstuk 1: Wat is economie?

6

1. Onderwerp en invalshoek

6

2. Een eenvoudige economische kringloop

6

2.1 Consumptie

6

2.2 Productie, toegevoegde waarde en inkomen

6

2.3 Economische agenten

7

2.4 Kringloop

7

3. Welvaart en economische groei

7

3.1 Van arm naar welvarend

7

3.2 Niet alleen meer, maar ook anders

8

4. Productiviteit als motor van onze welvaart

9

4.1 Speldenfabriek van Adam Smith

9

4.2 Het doemscenario van Malthus

9

4.3 Ricardo en de voordelen van internationale handel

9

5. Welvarender, maar niet gelukkiger
Hoofdstuk 2: Individuele rationaliteit en sociale interactie

11
12

1. Het individuele gedragsmodel: rationele keuze

12

2. Speltheorie

12

2.1 Spelers, strategieën en resultatenmatrix

12

2.2 Het gevangenendilemma

12

2.3 Nash-evenwicht

13

2.4 Het belang van coördinatie: the battle of the sexes

13

3. Bindende afspraken, sociale normen en overheidstussenkomst
Hoofdstuk 3: Vraag en aanbod
1. De vraag als uitdrukking van bereidheid tot betalen

14
15
15

1.1 Algemene en partiële vraagfuncties

15

1.2 De vraag naar broodjes

15

1.3 De marktvraagcurve

15

2. Het aanbod als uitdrukking van marginale kosten

16

2.1 Algemene en partiële aanbodfuncties

16

2.2 Het aanbod van broodjes

16

2.3 De marktaanbodcurve

16

3. Prijsvorming

17

3.1 Het marktevenwicht

17

3.2 De algebra van lineaire vraag- en aanbodcurven

17

4. Verschuivingen van vraag en aanbod
4.1 Verschuivingen van de vraagcurve

17
17
1

4.2 Verschuivingen van de aanbodcurve

17

4.3 Comparatieve statica

17

1. Eigen prijselasticiteit van vraag en aanbod

18

1.1 De eigen prijselasticiteit van de vraag

18

1.2 Perfect elastische en perfect inelastische vraagcurven

18

1.3 Relatie tussen prijselasticiteit van de vraag en verandering in opbrengsten

19

1.4 Normale goederen en Giffen-goederen

19

1.5 De prijselasticiteit van het aanbod

19

2. De inkomenselasticiteit van de vraag

20

2.1 Engel-curven

20

2.2 Relatie tussen de inkomenselasticiteit en de budgetaandelen

20

3. De kruiselingse prijselasticiteit

21

4. De markt in werking

21

4.1 Aanbodschokken

21

4.2 Vraagschokken

22

5. Inkomens- en prijselasticiteiten voeden beleidskeuzes

22

5.1 Variatie in budgetaandelen door de inkomensladder

22

5.2 Prijselasticiteiten voor energiegebruik

22

Hoofdstuk 5: Overheidsinterventie in het marktgebeuren
1. Prijsregulering

23
23

1.1 Maximumprijs

23

1.2 Minimumprijzen

23

2. Quota

23

3. Indirecte belastingen en subsidies

23

3.1 Btw en accijnzen

23

3.2 Verandering in het marktevenwicht als gevolg van de belasting

24

3.3 Verdeling van de belsting over consument en producent

24

3.4 Een belasting is niet wat ze lijkt

25

3.5 Belasting op de consument of op de producent?

25

4. De woonbonus: een subsidie voor de koper?
Hoofdstuk 6: De consument
1.

25
27

29
1.1 Een verandering van het budget

27

1.2 Een verandering van de relatieve prijs

27

1.3 Proportionele verandering van alle prijzen

28

2. De voorkeuren van de consument

28

2.1 Veronderstelling 1: volledigheid van de voorkeurordening

28

2.2 Veronderstelling 2: de voorkeurordening is transitief

29
2

2.3 Veronderstelling 3: niet-verzadiging van de voorkeurordening

29

2.4 Veronderstelling 4: convexiteit van de voorkeurordening

29

2.5 De marginale substitutievoet

29

3. De keuze van de consument

30

3.2 Budgetwijzigingen

30

3.3 Prijswijzigingen

31

3.4 Grafische afleiding van de partiële vraagcurve

32

3.5 Individuele vraagfuncties

33

4. Van de individuele vraag naar de marktvraag

33

5. Is de consument rationeel?

33

Hoofdstuk 9: Winst, output en volmaakte mededinging
1. De output en prijs van de winstmaximaliserende onderneming

34
34

1.1 De vraagfunctie van de onderneming: de keuze van output versus prijs

34

1.2 Opbrengsten, kosten en winst

34

1.3 Twee regels voor winsmaximalisatie

35

2. Individueel aanbod van de competitieve onderneming

36

2.1 Gemiddelde en marginale opbrengsten voor de competitieve onderneming

36

2.2 Het aanbod van de individuele onderneming op korte termijn

36

2.3 Het aanbod van de individuele onderneming op lange termijn

37

3. Marktevenwicht bij volmaakte mededinging

37

3.1 Kenmerken van de competitieve marktvorm

37

3.2 De marktvraag, het marktaanbod en het marktevenwicht op korte termijn

38

3.3 De marktaanbod, het marktaanbod en het marktevenwicht op lange termijn

38

H10: Monopolie en onvolmaakte mededinging
1. Definitie en oorzaken

40
40

1.1 Technologische belemmeringen

40

1.2 Wettelijke belemmeringen

40

2. Outputkeuze van de monopolist in geval van uniforme prijzen

40

3. Prijsdiscriminatie

41

3.1 Perfecte prijsdiscriminatie

41

3.2 Prijsdiscriminatie door marktsegmentatie

41

3.3 Prijsdiscriminatie door zelfselectie

42

4. Onvolmaakte mededinging

42

Hoofdstuk 12: De onzichtbare hand

44

1. Coördinatie en arbeidsverdeling

44

1.1 Traditionele systemen en sociale normen

44

1.2 Bevelsystemen

44

1.3 Marktsystemen

44
3

2.Pareto-efficiëntie en verdeling

44

2.1 Pareto-efficiëntie

44

2.2 Volmaate mededinging en Pareto-efficiëntie

45

2.3 Verdeling van de welvaart

46

3. Marktfalingen

46

3.1 Onvolmaakte mededinging: pj ≠ MKj

46

3.2 Externe effecten: MKj ≠ MMKj

47

3.3 Publieke goederen: MPBij ≠ MBBij

47

3.4 Imperfecte rationaliteit: MPBij ≠ MBBij

47

3.5 Asymmetrische informatie: MPBij ≠ MBBij

48

4. Overheidsfalingen

48

4.1 Zonder overheid geen markt, de markt is een keuze

48

4.2 Signaal- en coördinatiefunctie van het prijsmechanisme

48

4.3 Overheidsfalingen

48

Hoofdstuk 13: Publieke goederen en externe effecten
1. Publieke goederen

49
49

1.1 Niet uitsluitbaarheid en niet-rivaliteit in consumptie

49

1.2 Quasipublieke goederen

49

1.3 Maatschappelijk wenselijk aanbod van zuiver publieke goederen

49

1.4 Het vrijbuiterprobleem

50

2. Externe effecten

50

2.1 Positieve en negatieve externe effecten in productie en consumptie

50

2.2 Pareto-efficiëntie bij externe effecten en het optimale vervuilingsniveau

51

2.3 Uitstootnormen

51

2.4 Milieuheffingen

52

2.5 Verhandelbare emissierechten

52

Hoofdstuk 14: Verdeling

54

1. Verdeling van wat?

54

1.1 en 1.2 De primaire verdeling en beschikbaar inkomen

54

1.3 Welvaart

54

1.4 Gezinsgrootte en equivalentieschalen

54

1.5 Verklaringen voor veranderingen in ongelijkheid

54

2. Personele verdeling

55

2.1 Statistische verdeling beschikbaar inkomen

55

2.2 Decielverdeling

55

2.3 Lorenz-curve

55

2.4 Ongelijkheidsmaatstaven

55

2.5 Hoe groot is de inkomensongelijkheid en neemt deze toe?

56
4

3. Armoede

57

3.1 Absolute definitie

57

3.2 Relatieve definitie

57

3.3 De armoede in rijke landen

57

Hoofdstuk 15: Herverdeling

58

1. Cijfers

58

2. Inkomstenbelasting

58

2.1 Gemiddelde en marginale groeivoet

58

2.2 Effectieve gemiddelde en marginale aanslagvoeten

58

2.3 Principes van belastingheffing

58

3. Sociale zekerheid

59

3.1 De takken van de sociale zekerheid

59

3.2 Financiering van de sociale zekerheid

59

3.3 Effect van sociale bijdragen op de arbeidsmarkt

59

3.4 Basisprincipes van de sociale zekerheid

60

3.5 Uitdagingen voor de sociale zekerheid

61

4. Ook herverdeling heeft een prijs

61

Extra hoofdstuk: Tijd, geld en de huwelijksmarkt

62

1. Enkele maatschappelijke veranderingen

62

2. De verdeling van tijd en geld in gezinnen

62

1.1 Beslissingen over tijdsverdeling

62

1.2 Beslissingen over bestedingen

63

2. Machtsposities binnen gezinnen: de verdelingsregel

63

3. Het collectieve model

64

4. De huwelijksmarkt

64

5. De evolutie van soort-zoekt-soortgedrag

65

6. Maatschappelijke implicaties

65

5

Hoofdstuk 1: Wat is economie?
1. Onderwerp en invalshoek
veel ≠ definities van economie:
- economie is de studie van economieën
- wat economisten doen
- menselijk gedrag bestuderen in relatie tot doelstellingen en schaarse middelen
2. Een eenvoudige economische kringloop
2.1 Consumptie
consumptie: product van welvaart, om verlangens te bevredigen
concrete goederen en diensten consumeren
niet alle budget gebruikt voor consumptie 🡪 sparen (=uitgestelde consumptie)
de meeste consumptiegoederen verdwijnen door het gebruik ervan bv. voedsel
duurzame consumptiegoederen hebben zowel consumptie- als spaarcomponent bv. huis, kledij
🡪 verslijten wel, maar daardoor niet onbruikbaar
2.2 Productie, toegevoegde waarde en inkomen
productie: alle activiteiten waardoor goederen en diensten tot stand gebracht worden en op de
gepaste tijd en plaats ter beschikking worden gesteld aan consumenten
productieproces:

kapitaalgoed = duurzaam productiemiddel (bv. ook menselijk kapitaal)
wordt niet fysiek opgebruikt maar verliest waarde wel = afschrijving of depreciatie
nieuwe duurzame kapitaalgoederen aankopen = investeren
- vervangingsinvestering: bestaande duurzame productiegoederen vervangen
- netto-investering: productiecapaciteit uitbreiden (volledig nieuw kopen, dus niet ter
vervanging)
- bruto-investeringen: som van netto-investeringen en vervangingsinvesteringen
doel productieproces: product in waarde verhogen
🡪 waarde van de output > waarde van alle lopende input
de waarde die wordt bijgecreëerd = bruto toegevoegde waarde
die bruto toegevoegde waarde: netto toegevoegde waarde + depreciatie
netto toegevoegde waarde: vergoeding productiefactoren
die toegevoegde waarde creëert inkomen
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bbp van totale economie berekenen: optellen van de toegevoegde waarde
want: outputs van bedrijf a = lopende input van bedrijf b
zo’n goederen: intermediaire goederen
2.3 Economische agenten
economische agenten: personen en instellingen die beslissingen nemen betreffende activiteiten als
productie, consumptie, maar ook aan- en verkoop van goederen en diensten, sparen, het toestaan of
opnemen van leningen,...
wie? gezinnen, overheid en ondernemingen
consumenten (gezinnen) zijn ook vaak producenten
& ondernemingen en overheid zijn ook consumenten 🡪 arbeid kopen
2.4 Kringloop
gezinnen consumeren op goederenmarkt, die geproduceerd is door ondernemingen
gezinnen zijn ook eigenaar van productiefactoren
ondernemingen produceren consumptiegoederen, die door gezinnen gekocht worden
factormarkt: arbeid aanbieden 🡪 gekocht door ondernemingen
reële stroom: van reële goederen en diensten
geldstroom: wat je moet betalen

overheid zorgt voor publieke goederen
= goederen die niet of te weinig worden aangeboden door private markt
concept van toegevoegde waarde -> in principe toepaspaar op publiek goed:
toegevoegde waarde = prijs van het publiek goed – prijs van de lopende inputs
echter: in praktijk niet zo gemakkelijk want publieke goederen worden niet op een markt verkocht
dus prijs niet zo gemakkelijk te bepalen als bij broodje
3. Welvaart en economische groei
3.1 Van arm naar welvarend
groei is recent fenomeen 🡪 pas sinds Industriële Revolutie in 18de eeuw
economische groei = toename in BBP per capita (=bruto binnenlands product beschikbaar per
persoon)
🡪 BBP in 2015 564 keer groter dan in het jaar 1, en de verdubbeling gebeurt steeds sneller
BBP zegt niets over welvaart 🡪 geen rekening met inkomsverdeling en ongelijkheid
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cross-sectie (per kolom): op een bepaald moment doorsnede over regio’s heen
🡪 grote verschillen tussen regio’s
longitudinaal perspectief (per rij): meten over verschillende momenten
🡪 wereldburger beschikt vandaag over 14 keer meer goederen en diensten dan in 1500
reden? vooral wereldhandel
heel ongelijk verlopen over de tijd: eerst VK, dan West-Europa, dan Western Offshoots (VS, Australië,
N-Z), sinds 1970 comeback China, Afrika blijft achter

OPM:
- BBP zegt niets over verdeling van inkomen
- BBP vergeet slechte lucht en vervuiling
- ook gezondheid belangrijk voor welzijn
🡪 hoe rijker het land, hoe gezonder en hoe hogere levensverwachting
3.2 Niet alleen meer, maar ook anders
🡪 meer produceren dan vroeger, maar ook andere dingen
bv. op vlak van voeding, ontspanning en cultuur, woning
door verandering in consumptie, ook verandering in productie

8

🡪 in productie: bijna 80% van de werkgelegenheid in dienstensector
landbouwsector veel verminderd
industrie opgekomen maar sinds 1960 afgenomen
4. Productiviteit als motor van onze welvaart
hoe zo rijk geworden?

(5) sowieso kleiner dan 1
(4) ook kleiner dan 1
🡪 arbeidsparticipatie van vrouwen als deel van de verklaring
(3) kleiner dan 1
(2) aantal werkuren gedaald over de tijd, dus kan ook geen verklaring zijn voor groei
wat verklaart groei dan wel?
🡪 toegenomen productiviteit: BBP/#uren efficiënter
door:
- technologie
- arbeidsverdeling en -specialisatie
- handel
4.1 Speldenfabriek van Adam Smith
18 handelingen per speld, ongeveer 20 spelden maken per dag
MAAR als productieproces wordt opgesplitst over arbeiders die elk één stap doen: per 10 werkers
48.000 spelden per dag
🡪 productiewinst door arbeidsverdeling en specialisatie
4.2 Het doemscenario van Malthus
spanning tussen bevolkingsgroei en voedselproductie
🡪 op termijn: te weinig voedsel per hoofd
gevolg: hongersnood, oorlog, ziekte
MAAR fout van Malthus: vergeten dan technologie veel kan verbeteren
🡪 productiviteitswinst van landbouw (in Ind. Rev.)
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4.3 Ricardo en de voordelen van internationale handel
David Ricardo: theorie van comparatieve voordelen
🡪 handel verhoogt economische groei
voorbeeld:
Engeland en Portugal beide 360.000 manjaren (=arbeidseenheden) & textiel en wijn

🡪 Portugal dus absoluut voordeel: elk product maken met minder manjaren dan Engeland
productiemogelijkhedencurves en opportuniteitskosten:

handel drijven efficiënt:
relatief goedkoopste om in Engeland textiel te produceren (5/6 )en in Portugal wijn (8/9)
want makkelijker te produceren dan ander product
🡪 Portugal heeft een comparatief voordeel in de productie van wijn, Engeland in de productie van
textiel
en dan deel daarvan naar ander land gevoerd via handel
dus beide landen winnen erbij: meer consumptiemogelijkheden voor beide landen
productie- en consumptiemogelijkheden bij specialisatie en internationale handel:
10

bv. als Engeland alles naar textiel laat gaan
3600
= productiemogelijkhedencurve PMC
Portugal ligt dus in alles hoger in PMC
opportuniteitskost: de alternatieve mogelijkheid die
verloren gaat door de productiefactoren op een
bepaalde manier aan te wenden
bv. Engeland wil vooral wijn produceren, maar ook
beetje textiel
100/120 eenheden wijn minder = 5/6 is
opportuniteitskost van textiel in Engeland

5. Welvarender, maar niet gelukkiger
BBP wel gestegen, maar gemiddeld geluk niet 🡪 geluk constant gebleven
maar als we naar 1 tijdstip kijken:
BBP per capita en gemiddeld geluk in de wereld op 1 tijdstip

🡪 wel positief verband tussen BBP en geluk op 1 tijdstip
hoe lager BBP, hoe lager geluk
crossectioneel dus wel verband te zien
= Easterlin-paradox: wel een samenhang tussen geluk en welvaart bij een cross-sectie maar niet bij
longitudinaal
verklaringen?
enkel voor relatief rijke landen? klopt niet,
ook in armere landen
wel samenhang, maar geen causaliteit
genuanceerd door de rol van gezondheid

o

beide figuren spreken mekaar niet tegen
hoger inkomen 🡪 meer geluk, MAAR:
o
als onze buren rijk zijn en wij niet 🡪
ongelukkig
mensen wennen snel aan nieuw geluksgevoel
11

dus op termijn blijft weinig over van geluk van hoger inkomen
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Hoofdstuk 2: Individuele rationaliteit en sociale interactie
1. Het individuele gedragsmodel: rationele keuze
samenleving: samenspel van gedragingen van mensen
🡪 gedrag begrijpen om maatschappelijke fenomenen te begrijpen en verklaren
🡪 implicaties van individuele rationaliteit leiden tot voorspellingen over maatschappelijke uitkomsten
rationeel keuzemodel: beste keuze maken gezien de mogelijkheden
= rationele economische agent (homo economicus)
echter: niet altijd uit eigenbelang (bv. mensen met een altruïstische levensingesteldheid, of een
andere ideaal, zullen keuzes maken die daarbij aansluiten)
& niet altijd perfecte informatie → wanneer informatiekost bv te hoog is
Weber: methodologisch individualisme
🡪 sociale fenomenen verklaard door individuele gedragingen en keuzes
ipv obv sociale klassen- of groepskeuzes
de invalshoek van de economische wetenschap is dat collectieve beslissingen de uitkomst zijn van
het samenspel van individuele beslissingen waarbij het rationele-keuzemodel van toepassing is
evenwicht:
- individueel evenwicht: gedrag kiezen met beste resultaat
- maatschappelijk evenwicht: geen enkele agent wil keuze veranderen obv andere agenten
economisch agent zal pas rust vinden wanneer hij zijn situatie niet meer kan verbeteren
= wanneer economisch agent zijn situatie niet meer kan verbeteren, gegeven het gedrag van de
anderen – wanneer hij binnen zijn gegeven budget de grootste voldoening heeft
2. Speltheorie
2.1 Spelers, strategieën en resultatenmatrix
speltheorie rationele = onderzoek van sociale interactie
economische agenten maken keuzes en houden rekening met reacties van anderen
complex want beste beslissing voor een individu hangt af van de beslissingen van anderen
🡪 rationele economische agenten: houden rekening met anderen – sociale interactie
spel: wordt bepaald door
- spelers
- mogelijke strategieën: mogelijke acties of keuzes van een speler
- resultaat voor elke speler
spelregels: iedere speler gedraagt zich rationeel en veronderstelt dat andere spelers zich ook
rationeel gedragen
2.2 Het gevangenendilemma
gevangenen worden apart ondervraagd

ontkennen is gunstige uitkomst MAAR niet stabiel
🡪 verleiding om wel te bekennen en zo minder lange gevangenisstraf te krijgen, want bekennen is
gunstig ongeacht was andere doet (ofwel 1 jaar, ofwel 8 jaar)
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dus: bekennen is dominante strategie en ontkennen gedomineerde strategie
volgens rationele spelers vinden ze evenwicht in dominante strategie
bekennen is niet-coöperatieve oplossing
nastreven van individueel belang leidt niet noodzakelijk tot de beste maatschappelijke uitkomst
🡪 conflict tussen individuele rationaliteit en de sociaal wenselijke uitkomst
bijgestuurd door sociale normen en overheid
2.3 Nash-evenwicht
Nash-evenwicht: uitkomst waarbij geen enkele economische agent er voordeel uit haalt om zijn
strategie aan te passen, gegeven de strategieën van de anderen economische agenten
🡪 meerdere Nash-evenwichten mogelijk
dominante strategie zal een Nash-evenwicht zijn, maar Nash kan ook zonder dominante strategie
voorkomen
elk eindig spel heeft Nash-evenwicht
maar afspraken worden niet altijd nageleefd
🡪 gaat beter wanneer spel een aantal keren herhaald wordt
🡪 sociale normen niet altijd even gemakkelijk om na te leven, wanneer ze bv. een gedomineerde
strategie vormen of niet leiden tot een Nash-evenwicht
Nash-evenwicht in gevangenendilemma: bij allebei 8 jaar
2.4 Het belang van coördinatie: the battle of the sexes
battle of the sexes: man wil voetbal, vrouw wil bioscoop, maar liefst samen iets doen

🡪 coördinatie is cruciaal
hier géén dominante strategie, maar wel twee Nash-evenwichten: (3;1) en (1;3)
het evenwicht dat hier uiteindelijk gevormd wordt, kan bv. afhangen van sociale normen omtrent
gendergelijkheid
simultaan of sequentieel spel:
- simultaan: elke speler op hetzelfde moment aan zet
- sequentieel: spelers in bepaalde volgorde
dat zou hier tot andere uitkomst leiden
stel: vrouw wil liever voetbal
🡪 nog steeds twee Nash-evenwichten: (3;3) en (1;1)

maar coördinatieprobleem makkelijker op te lossen 🡪 logisch dat ze (3;3) kiezen
ander voorbeeld: chauffeurs moeten beslissen om links of rechts te rijden
🡪 symmetrische resultatenmatrix met 2 Nash-evenwichten
14

🡪 doet er niet toe welk evenwicht er is, zolang er coördinatie is
speltheorie komt terug in economie
bv. ontwikkeling van universele opladers
🡪 sociale mechanismen bepalen welk evenwicht gekozen wordt
3. Bindende afspraken, sociale normen en overheidstussenkomst
evenwichten heel moeilijk
🡪 uitkomst niet altijd de beste, coördinatie niet evident, afspraken al dan niet nakomen, herhaalde
spelen leiden tot andere uitkomsten
bij herhaalde spelen: tit for tat
🡪 eerst coöperatief handelen, maar vanaf dat de andere niet coöperatief handelt, ga je dat ook niet
meer doen
oplossing voor coördinatieproblemen: dwangmacht (bv. door overheid: strategieën verplichten en/of
verbieden)
meer efficiënte sociale uitkomsten door informele sociale instituties en formele politieke instituties
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Hoofdstuk 3: Vraag en aanbod
1. De vraag als uitdrukking van bereidheid tot betalen
1.1 Algemene en partiële vraagfuncties
vraag beïnvloed door ≠ factoren: prijs van het goed/dienst, prijs van alternatieven, inkomen, seizoen,
reclame …
algemene vraagfunctie = verband tussen gekochte hoeveelheid en alle factoren die de vraag
beïnvloeden
partiële vraagfunctie = verband tussen verkochte hoeveelheid en één factor die de vraag beïnvloedt
partiële vraagfunctie volgens ceteris paribus: als al de rest constant blijft
met al die andere factoren die constant blijven,
dus:

1.2 De vraag naar broodjes
reservatieprijs: maximumprijs die je zou willen betalen 🡪 toont maximale bereidheid tot betalen
afhankelijk van voorkeuren van de consument
vraagcurve op de broodjesmarkt:

totale oppervlakte onder vraagcurve: totale waarde die markt hecht aan broodjes
negatief verband tussen gevraagde hoeveelheid en prijs
consumentensurplus: som van alle surplussen tussen de echte prijs en de waarde die mensen eraan
geven
bv. stel broodje kost €3 🡪 Ann heeft surplus van €3
1.3 De marktvraagcurve
bij veel consumenten 🡪 vraagcurve wordt vloeiend
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vanaf verticale as: intercept toont persoon met grootste betalingsbereidheid 🡪 hier €8
vanaf horizontale as: naarmate meer broodjes gevraagd worden, daalt de maximale
betalingsbereidheid voor laatst gekochte eenheid
vraagcurve geeft steeds de maximale marginale bereidheid tot betalen weer: de bereidheid tot
betalen voor een extra broodje
totale bereidheid tot betalen bij prijs van €3: OMDN
consumentensurplus: QMD
2. Het aanbod als uitdrukking van marginale kosten
2.1 Algemene en partiële aanbodfuncties
marktaanbod: beschrijft hoe de aangeboden hoeveelheid van een goed/dienst varieert wanneer
factoren die het verkoopgedrag beïnvloeden veranderen
🡪 beïnvloed door uurloon van personeel, huurprijs, prijs kapitaalgoederen, prijs grondstoffen,
belastingen …
partiële aanbodfunctie volgens ceteris paribus

of

2.2 Het aanbod van broodjes
reservatieprijs: de prijs beneden dewelke de producent het goed niet op de markt wil of kan brengen
🡪 bepaald door productiekosten
hoe hoger de prijs van het broodje, hoe meer aanbod

producentensurplus: broodjes die boven de reservatie- of kostprijs worden verkocht
bv. broodjes verkopen aan €4 🡪 broodjeszaak C heeft €1 surplus
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2.3 De marktaanbodcurve
bij veel potentiële aanbieders: vloeiende aanbodcurve
verticale as: intercept toont laagste reservatieprijs 🡪 hier €1
horizontale as: minimale prijs die producenten willen krijgen om extra broodjes te produceren
= marginale kosten: kost voor één extra eenheid van het goed

hier €1 voor eerste broodje, €3 voor 300ste,
€7 voor 600ste
totale ontvangsten: 0MDN
totale kosten: OQDN
producentensurplus: QMD

3. Prijsvorming
= marktvraag en marktaanbod samen
3.1 Het marktevenwicht

bij prijs €2 🡪 B aantal broodjes gevraagd en aanbod A
🡪 meer vraag dan aanbod dus vraagoverschot
bij te hoge prijzen: veel producenten willen verkopen maar er zijn weinig kopers
🡪 meer aanbod dan vraag dus aanbodoverschot
als vraag = aanbod: markt in evenwicht
in werkelijkheid bijna nooit evenwichtsprijs
3.2 De algebra van lineaire vraag- en aanbodcurven
𝑉(𝑝) = 600 − 100𝑝 is voorbeeld van lineaire vraagfunctie
𝐴(𝑝) = −150 + 150𝑝 is voorbeeld van lineaire aanbodfunctie
evenwichtsprijs: gevraagde hoeveelheid is gelijk aan aangeboden hoeveelheid

4. Verschuivingen van vraag en aanbod
4.1 Verschuivingen van de vraagcurve
daling inkomen 🡪 verschuiving vraagcurve naar binnen
stijging prijs andere variabele 🡪 verschuiving vraagcurve naar buiten
4.2 Verschuivingen van de aanbodcurve
aanbodcurve stijgt 🡪 minder aangeboden
18

aanbodcurve daalt 🡪 meer aangeboden
4.3 Comparatieve statica
comparatieve statistische analyse: vergelijken van oud & nieuw marktevenwicht
bv. voor en tijdens corona 🡪 𝐸0 en 𝐸1 vergelijken
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Hoofdstuk 4: Elasticiteiten & schokken
1. Eigen prijselasticiteit van vraag en aanbod
1.1 De eigen prijselasticiteit van de vraag
= meten in welke mate de gevraagde hoeveelheid reageert op prijsveranderingen
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑔𝑒𝑣𝑟𝑎𝑎𝑔𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑
prijselasticiteit:
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠
bv. bij €2 400 aanbieders, bij €3 300 aanbieders
−25%
= −0,5
+50%
heel vaak negatief, want prijs en hoeveelheid bewegen in tegengestelde richting (voor normale
goederen)
🡪 hogere prijs = lagere vraag
boogelasticiteit:

∆𝑉(𝑝)
∆𝑝

∙

𝑝0
𝑉(𝑝0 )

🡪 over een bepaald deel van de curve

puntelasticiteit:

𝑑𝑉(𝑝)
𝑑𝑝

∙

𝑝
𝑉(𝑝)

🡪 in 1 bepaald punt

-1 cruciaal punt: grens tussen elastisch en inelastisch
🡪 elastisch als < −1
🡪 inelastisch als −1 < 𝑥 < 0
bv. in voorbeeld van hierboven: 𝜀𝑝𝑉 = 0,5 dus als prijs stijgt met 1%, daalt de gevraagde hoeveelheid
met 0,5%

!!!
1.2 Perfect elastische en perfect inelastische vraagcurven
- perfect inelastisch: geen reactie van de gevraagde hoeveelheid op de prijsverandering
- perfect elatisch: reactie is heel groot
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1.3 Relatie tussen prijselasticiteit van de vraag en verandering in opbrengsten
totale opbrengst = prijs ∗ verhandelde hoeveelheid
𝑇𝑂(𝑝) = 𝑝 ∗ 𝑉(𝑝)
🡪 de prijselasticiteit/inelasticiteit bepaalt of de gevraagde hoeveelheid reageert op de
prijsverandering of niet, leidt tot richting van het verband
als vraag elastisch is leidt een prijsverhoging tot lagere opbrengsten
als vraag inelastisch is leidt prijsverhoging tot hogere opbrengsten
1.4 Normale goederen en Giffen-goederen
normale goederen: wanneer prijs stijgt, daalt de vraag
= negatieve prijselasticiteit
negatief prijseffect komt door inkomens- en substitutie-effect:
- inkomenseffect: prijsstijging maar inkomen blijft constant = minder kopen, want koopkracht
neemt af
- substitutie-effect: bij prijsstijging van goed A 🡪 gevraagde hoeveelheid goed 1 daalt 🡪
gevraagde hoeveelheid goed B stijgt
Giffen-goederen: prijs stijgt 🡪 gevraagde hoeveelheid stijgt
🡺 snobgoederen (dure kleding, …)
🡺 duurder = beter
bv. in arme Engeland: koopkracht was zo laag dat ze vooral brood kochten, waardoor er stijging was
in vraag naar brood
vraag elastischer naarmate:
- meer vervangproducten aanwezig
- vraag minder dringend karakter
- aandeel van het beschouwde goed in het budget groter
- beschouwde tijdsperiode langer
1.5 De prijselasticiteit van het aanbod
boogelasticiteit:

∆𝐴(𝑝)
∆𝑝

∙

𝑝0
𝐴(𝑝0 )

🡪 over een bepaald deel van de curve

puntelasticiteit:

𝑑𝐴(𝑝)
𝑑𝑝

∙

𝑝
𝐴(𝑝)

🡪 in 1 bepaald punt

grens tussen elastisch en inelastisch is 1
als aangeboden hoeveelheid daalt 🡪 aanbodscurve verschuift naar links
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🡪 perfect inelastische aanbodcurve: geen enkele prijsverhoging kan toename van de aangeboden
hoeveelheden uitlokken
bv. landbouwproducten
= verticale curve
🡪 perfect elastische curve: aangeboden hoeveelheid is onbepaald bij bepaalde prijs
bv. vraag naar olie in België
= horizontale curve
2. De inkomenselasticiteit van de vraag
= hoe reageert vraag naar goed of dienst op inkomensverandering
2.1 Engel-curven
𝑉(𝑦) 🡪 relatie tussen gevraagde hoeveelheid en inkomen
= Engel-curve
inkomenselasticiteit: wijzigingen in gevraagde hoeveelheid ten gevolge van inkomenswijziging
=
=

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑔𝑒𝑣𝑟𝑎𝑎𝑔𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛
∆𝑉(𝑦)
𝑦
∙ 𝑉(𝑦)
∆𝑦

ook inkomenselasticiteit in bepaald punt:
𝜀𝑦𝑉 =

𝑑𝑉(𝑦)
𝑑𝑦

∙

𝑦
𝑉(𝑦)

bij normale goederen: inkomenselasticiteit is positief
🡪 als inkomen stijgt, stijgt de vraag
bij inferieure goederen: als inkomen stijgt 🡪 vraag neemt af
bv. ongezond eten
2.2 Relatie tussen de inkomenselasticiteit en de budgetaandelen
budgetaandeel: hoeveel van je budget naar iets gaat

bv. als inkomenselasticiteit = 1,5 🡪 als inkomen stijgt met 10%, zal vraag stijgen met 15%
bij inferieure goederen daalt het budgetaandeel als inkomen stijgt
bij normale goederen moeilijker:
- inkomenselasticiteit > 1 : luxegoederen
- inkomenselasticiteit < 1: noodzakelijke goederen

gezinsbudgetenquêtes: aangeven waar je geld aan uitgeeft
🡪 Wet van Engel: hoe rijker men wordt, hoe lager budgetaandeel voor voeding
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(voeding is dus noodzakelijk goed)
3. De kruiselingse prijselasticiteit
kruiselingse prijselasticiteit: linkt procentuele verandering in de gevraagde hoeveelheid van een goed
aan de procentuele verandering in de prijs van een ander goed

-

-

-

complementen: goederen die elkaar bevorderen doordat ze samen geconsumeerd worden
bv. broodje & frisdrank
🡪 kruiselingse prijselasticiteit = negatief
bv. gevraagde hoeveelheid schoenen daalt 🡪 gevraagde hoeveelheid veters daalt
substituten: goederen die in de plaats van andere soortgelijke goederen kunnen worden
geconsumeerd
bv. wijn en bier, schoenen en laarzen
🡪 kruiselingse prijselasticiteit = positief
bv. prijsstijging wijn = meer bier gevraagd
onafhankelijke goederen: beïnvloeden elkaar niet
bv. schoenen en wijn
kruiselingse prijselasticiteit = 0

4. De markt in werking
4.1 Aanbodschokken
voorbeeld: droogte in India 🡪 minder aanbod van suiker
prijs ligt dus hoger in nieuw evenwicht

maar evenwichtsprijs ook afhankelijk van vraag 🡪 𝑉2 elastischer
daardoor relatief kleine prijsverandering 𝐸0 naar 𝐸2
🡪 wel grote aanbodverandering
inkomen van boeren beter af in 𝑉1, want hoe elastischer, hoe hoger na slechte oogst + prijs ligt hoger
in 𝑉1 🡪 consumenten dragen dus deel van de kosten hier
indien vraag elastisch is 🡪 inkomen v/producent neemt af na prijsstijging (want -> consument zal
alternatief zoeken)
indien vraag inelastisch is 🡪 inkomen stijgt/blijft hetzelfde na prijsstijging want extra opbrengst >
verloren opbrengst
aanbodschok:
kostendaling: aanbodcurve verschuift naar beneden, bij kostenstijging naar boven
23

🡪 prijzen en hoeveelheiden veranderen in omgekeerde richting
effect op prijs afhankelijk van helling van curve

𝑉2 : alle kostenverhoging doorgerekend aan consumenten
4.2 Vraagschokken
grondstoffen hoge prijsvolatiliteit
🡪 grondstoffen heel prijsinelastisch: grote prijsschommelingen en kleine
hoeveelheidsschommelingen
🡪 afgewerkte producten prijselastisch
logisch want moeilijk op plots veel extra grondstoffen te ontginnen bij hoge vraag
5. Inkomens- en prijselasticiteiten voeden beleidskeuzes
5.1 Variatie in budgetaandelen door de inkomensladder
overheden willen bestedingspatronen kennen, en vooral hoe die variëren met het inkomen
bv. voor effecten van taxt shifts: belastingen op arbeid verlagen en verloren opbrengsten terughalen
door belastingen op uitgaven te verhogen
door budgetenquêtes
🡪 Wet van Engel bevestigd
aandeel voor luxegoederen: hoger aandeel in inkomen hoe rijker men is
aandeel van alcohol en tabak constant over alle inkomensdecielen
5.2 Prijselasticiteiten voor energiegebruik
overheid kan beslissen om CO2-belasting in te voeren
🡪 onderzoeken hoeveel de prijs moet verhogen om de vraag naar fossiele brandstoffen te reduceren
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Hoofdstuk 5: Overheidsinterventie in het marktgebeuren
1. Prijsregulering
prijsregulering door overheid 🡪 om verbruikers te beschermen tegen een te hoge prijs
1.1 Maximumprijs
𝑝𝑚𝑎𝑥 instellen
maximumprijs enkel nuttig als die onder evenwichtsprijs valt
markt wordt bepaald door aanbodzijde 🡪 °vraagoverschot: vraag > aanbod
oplossing voor deze overschotten 🡪 zwarte markt, rantsoenering …
1.2 Minimumprijzen
slechts nuttig als die boven evenwichtsprijs valt
bij prijsminimum: markt wordt bepaald door vraagzijde
🡪 °aanbodoverschot: aanbod > vraag
vb: europees landbouwbeleid 🡪 minimumprijs instellen om landbouwers te beschermen en overheid
koopt alle overschotten op
🡪 moet deze wel kwijt dus aan nog lagere prijs verkopen op wereldmarkt
🡪 niet alleen europese belastingsbetaler maar ook wereldproducenten slachtoffer van beleid
oplossing: landbouwquota (= maximaal toegelaten productiehoeveelheid)
2. Quota
= restricties op verhandelde hoeveelheid
quota = slechts bindend indien de max. toegelaten hoeveelheid onder de evenwichtshoeveelheid ligt
bij hoeveelheidsrestrictie: aanbod wordt perfect inelastisch
hoeveelheidbeperking voor ivoor:

⇨ niet-marktconforme ingrepen
3. Indirecte belastingen en subsidies
3.1 Btw en accijnzen
🡪 accijnsbelasting = vast bedrag per fysieke eenheid (liter, kg, …)
🡪 waardebelasting = hangt af van prijs (bv: btw ‘21%’)
gevolg: verschil tussen consumentenprijs en producentenprijs
🡪 deel naar overheid = wig
indien belasting t wordt geheven op producent: pv = marktprijs
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pV = p
pA = p - t
indien belasting wordt geheven op consument: pa = marktprijs
pA = p
pV = p + t
🡪 interpretatie v/d marktprijs verandert als belasting op andere partij wordt geheven
bij waardebelasting wordt wig groter naarmate de prijs toeneemt:
𝑝𝑉 = 𝑝 + 𝜏 ∗ 𝑝 = (1 + 𝜏) ∗ 𝑝
subsidie: negatieve belasting
3.2 Verandering in het marktevenwicht als gevolg van de belasting
hoe verandert het marktevenwicht bij belasting?
consumentenprijs gestuurd door prijs die consumenten willen betalen, producentenprijs gestuurd
door prijs waarvoor producenten willen verkopen
stel €1 belasting per broodje van €3

🡪 𝑝𝑉 = 𝑝 𝑒𝑛 𝑝 𝐴 = 𝑝 − 1

🡪 in marktevenwicht blijven producentenprijs en consumentenprijs aan mekaar gelijk
nieuw evenwicht: 240 broodjes en prijs €3,6
dus gevolg: hogere marktprijs en lagere vraag

invoeren productentenbelasting: aanbodcurve verschuift omhoog 🡪 producenten trekken hun
reservatieprijs op met bedrag belasting
invoeren belasting:
- stijging consumentenprijs €3 🡪 €3,6 dus +60%
- daling productentenprijs €3 🡪 €2,6 dus -40%
🡪 belasting dus iets meer gedragen door consument hier
3.3 Verdeling van de belsting over consument en producent
= incidentie van de belastingen: wie ervoor opdraait
🡪 hangt af van helling vraagcurve:
- indien vraag perfect inelastisch: enkel consumentenprijs verhoogt, belasting door consument
gedragen
- indien vraag perfect elastisch: enkel producentenprijs verandert, belasting door producent
gedragen
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3.4 Een belasting is niet wat ze lijkt
bv. ‘de vervuiler betaalt’: enkel in perfect elastische vraag volledig door producent gedragen
bv. voedselsubsidies in hongersnood aan arùere mensen opdat ze toch voedsel kunnen kopen
🡪 subsidie verdwijnt naar verkopers

3.5 Belasting op de consument of op de producent?
belasting op de producent: accijnsbelasting
belasting op de consument vraagcurve schuift naar beneden met bedrag van de belasting
🡪 consumentprijs : marktprijs + extra belasting
prijs ook wel gedaald dus ook deel naar producent

4. De woonbonus: een subsidie voor de koper?
idee: deel van de aankoop van het huis wordt betaald door de overheid
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evolutie: woningprijzen sterk gestegen
🡪 determinanten:
- inkomen gestegen
- ontleningscapaciteit van mensen toegenomen
- ontleningscapaciteit inclusief effect woonbonus: woonbonus ook effect op hongere
woningprijs
🡪 woonbonus eigenlijk voor huisverkopers ipv voor kopers
want verkopers kunnen prijs verhogen dus meer winst en door woonbonus kunnen kopers die
hogere prijs betalen
na afschaffing woonbonus: nieuw evenwicht met lager aanbod en consumentenprijs =
producentenprijs
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Hoofdstuk 6: De consument
= eerste hoofdstuk micro-economie
1. De budgetbeperking
y = budget waar consument over beschikt
consument is een prijsnemer: evenwicht noch prijs beïnvloeden
budgetbeperking: consument kan niet meer kopen dan zijn budget
stel: 𝑞1 zijn dvd’s en 𝑞2 zijn boeken
𝑝1 𝑞1 + 𝑝2 𝑞2 ≤ 𝑦 of
𝑦
voor gegeven dvd’s is maximal aantal boeken dus 𝑞2 = 𝑝 −
2

𝑝1
𝑞
𝑝2 1

bv.hier met €150 budget max 10 dvd’s kopen en 0 boeken, of 5 boeken en 0 dvd’s
negatieve rico: hoe meer van a kopen, hoe minder van b
rode oppervlakte zijn mogelijke goederenbundesl vd consument
alles wat op budgetrechte ligt: budget volledig opgebruikt
1.1 Een verandering van het budget
hoger budget 🡪 groter intercept 🡪 budgetrechte verschuift naar rechts
inkomen verhoogd maar prijzen blijven gelijk dus meer mogelijke combinaties
lager budget 🡪 kleiner intercept 🡪 budgetrechte verschuift naar links
1.2 Een verandering van de relatieve prijs
= prijsverhouding 𝑝1 /𝑝2 verandert
𝑝1 verandert:

🡪 rode oppervlakte wordt onbetaalbaar
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intercept is onveranderd maar helling kleiner
dvd duurder: curve steiler dus minder dvd’s kopen
dvd goedkoper: curve platter dus meer keuzemogelijkheden
𝑝2 verandert:
bv. boeken duurder: intercept wijzigt en helling vlakker 🡪 minder combinatiemogelijkheden
1.3 Proportionele verandering van alle prijzen
= alle prijzen veranderen in dezelfde maten
🡪 helling onveranderd, maar intercept wijzigt wel
proportionaliteitsfactor: λ
stel: ook budget (inkomen) verandert proportioneel
🡪 ook intercept blijft gelijk
dus budgetverzameling exact hetzelfde als voorheen
bv. overgang Frank naar Euro: alle inkomens delen door 40 en alle prijzen delen door 40
2. De voorkeuren van de consument
2.1 Veronderstelling 1: volledigheid van de voorkeurordening
rationele consument kan steeds alle goederenbundels ordenen volgens zijn voorkeur
indifferentiecurve:

-

Alle bundels in IZ zijn even goed als Z 🡪 indifferentiecurve IZ is scheidingslijn
Alle bundels in BZ zijn beter dan Z
Alle bundels in SZ zijn slechter da’ Z

indifferentiekaart: verzameling van alle indifferentiecurven over bundels

🡪 IX ligt in beter dan-set van Z
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2.2 Veronderstelling 2: de voorkeurordening is transitief
= de consument kiest op logisch-consistente manier
voorkeuren zijn transitief als de consument bundel Z boven bundel R verkiest, als hij Z boven T
verkiest en T boven R
🡪 indifferentiecurven kunnen elkaar nooit snijden, anders niet transitief
2.3 Veronderstelling 3: niet-verzadiging van de voorkeurordening
consument wil liefst meer goederen dan minder
🡪 hogere indifferentiecurve dus beter dan lagere
2.4 Veronderstelling 4: convexiteit van de voorkeurordening
consument verkiest meer variatie boven minder variatie

T en R zijn indifferent, lijnstuk tussen T en R toont alle combinaties
volgens convexiteit: consument verkiest Z (of andere punten op het lijnstuk) boven T of R
2.5 De marginale substitutievoet
substitutievoet = verhouding tussen hoeveelheid van een goed dat men wil afgeven om een
hoeveelheid van een ander goed bij te krijgen (gegeven dat men nog steeds even tevreden is)
🡪 indifferentiecurves geven info over structuur van voorkeuren

∆𝑞

𝐴𝐵

substitutievoet = ∆𝑞2 = − 𝐸𝐹
1

bv. van E naar F dvd’s 🡪 ∆𝑞2 boeken minder
= van bundel Z naar R
hoe meer dvd’s men heeft, hoe minder boeken men daarvoor wil afgeven = convexiteit
hoe minder men van a heeft, hoe meer men bereid is om b om te geven om toch ook a te hebben
marginale substitutievoet: raaklijn van indifferentiecurve
als beide goederen gewenst zijn 🡪 negatieve MSV (want: tekort aan a moet opgevuld worden met
een te meer aan b)
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3. De keuze van de consument
3.1 Welke goederenbundel kiest de consument?
keuze voor de bundel die budgettair haalbaar is en die hij liefst heeft (= naar rechtsboven in
indifferentiecurve)

🡪 in raakpunt E is helling van de budgetrechte gelijk aan de raaklijn van de indifferentiecurve = beste
bundel

🡪 ∆𝑂𝐴𝐵 is budgettair haalbaar
bundel E hoogste indifferentiecurve die nog haalbaar is met H dvd’s en I boeken
raaklijn van ∆𝑂𝐴𝐵 en indifferentiecurve I2 : marginale substitutievoet
3.2 Budgetwijzigingen
budgetwijziging 🡪 evenwijdige verschuiving van de budgetrechte

🡪 hier budgetstijging
nieuw evenwicht: in E’ meer kunnen consumeren van zowel dvd’s als boeken (dus normale
goederen)
voor inferieure goederen: minder kopen bij hoger budget bv. witte producten

32

bij lager budget minder merkproducten en meer witte producten (inferieur goed)
3.3 Prijswijzigingen
prijsdaling van dvd’s 🡪 helling verzwakt

🡪 meer vraag en meer keuzemogelijkheden namelijk ∆0𝐴𝐵′ ipv ∆0𝐴𝐵
boeken relatief gezien duurder dus lagere vraag naar goederen in E’
behalve: Giffengoederen
🡪 daar zorgt een prijsstijging voor een grotere vraag
2 effecten van prijswijziging:
- substitutie-effect: prijswijziging zorgt dat bepaalde goederen relatief goedkoper worden
🡪 daar meer van consumeren dan van de relatief dure
- inkomenseffect: koopkracht verandert 🡪 meer of minder van iets kunnen kopen
bij normale goederen werken substitutie- en inkomenseffect in dezelfde richting
bij Giffengoederen werkt het inkomenseffect het substitutie-effect tegen
bij inferieure goederen: inkomenseffect negatief
grafiek: ontbinding van het totale prijseffect
🡪 hier prijsstijging waardoor nieuw evenwicht in E’
totale prijseffect: afstand F-F’
- substitutie-effect: dvd’s deels vervangen door goedkopere boeken
= afstand F’’-F
- inkomenseffect: koopkracht verminderd
= afstand F’’-F’
= Slutsky-effect
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3.4 Grafische afleiding van de partiële vraagcurve
🡪 hoe de vraag naar een goed evolueert als de prijs wijzigt
evenwicht begint in E, maar bij prijsdaling schuift het op naar E’ en E’’ 🡪 budgetrechte meer naar
buiten
🡪 nieuwe indifferentiecurves

🡪vraagcurve voor dvd’s uit afleiden (onderste grafiek)
voor bepaalde prijs een aantal dvd’s
vorm van de vraagcurve afhankelijk van de voorkeuren van consumenten
(ook Engel-curve op deze manier af te leiden 🡪 aantal dvd’s in functie van gewijzigde inkomen)
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3.5 Individuele vraagfuncties
individuele vraagfunctie = de vraag naar een goed in functie van de prijs van dat goed, de prijzen van
de andere goederen en het budget
individuele vraagfunctie: q1 = v1(y,p1,p2)
4. Van de individuele vraag naar de marktvraag
marktvraag geeft weer hoe de totale gevraagde hoeveelheid van een goed evolueert als de prijs van
een goed wijzigt
= alle individueel gevraagde hoeveelheden van een goed bij elkaar opgeteld
afhankelijk van prijzen van andere goederen + van inkomens van andere consumenten
𝑞1𝐴 = 𝑉1𝐴 (𝑦 𝐴 , 𝑝1 , 𝑝2 )
𝑞1𝐵 = 𝑉1𝐵 (𝑦 𝐵 , 𝑝1 , 𝑝2 )
𝑞1𝐶 = 𝑉1𝐶 (𝑦 𝐶 , 𝑝1 , 𝑝2 )

individuele vraagfunctie

marktvraag:
𝑞 = 𝑞1𝐴 + 𝑞1𝐵 + 𝑞1𝐵 = 𝑉1 (𝑦 𝐴 , 𝑦 𝐵 , 𝑦 𝐶 , 𝑝1 , 𝑝2 ) = 𝑉1𝐴 (𝑦 𝐴 , 𝑝1 , 𝑝2 ) + 𝑉1𝐵 (𝑦 𝐵 , 𝑝1 , 𝑝2 ) + 𝑉1𝐶 (𝑦 𝐶 , 𝑝1 , 𝑝2 )

5. Is de consument rationeel?
rationeel: bundels kunnen ordenen volgens voorkeur en die voorkeuren zijn transitief
🡪 toetsen adhv substitutie-effect:
o negatief bij prijsverhoging
o gelijk aan verschil totale prijs- en inkomenseffect
o prijs- en inkomenseffecten kunnen makkelijk berekend worden eens de vraagfuncties
geschat zijn
o bij meer dan twee goederen extra restricties op basis van substitutie-effecten
studie Browning en Chiappori:
model van de consument werkt goed voor de alleenstaanden 🡪 negatieve substitutie-effecten)
MAAR voor koppels problematisch
🡪 beide personen voorkeuren dus tot compromis komen
daarom uitgebreid tot collectief model
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Hoofdstuk 9: Winst, output en volmaakte mededinging
volmaakte mededinging: alle ondernemingen zijn prijsnemer & vraag is perfect horizontaal/elastisch
1. De output en prijs van de winstmaximaliserende onderneming
1.1 De vraagfunctie van de onderneming: de keuze van output versus prijs
output- en prijsbeslissing staan centraal
onderneming wil winst maximaliseren
🡪 outputbeslissing: opbrengsten en kosten schatten
welke output tegen welke prijs?
🡪 ondernemingsvraag: onderneming kiest optimale prijs en verkrijgt zo bijhorende output
bv. 𝑞(𝑝) = 600 − 100𝑝
🡪 inverse ondernemingsvraag: maximumprijs die onderneming kan vragen voor bepaalde output
bv. 𝑝(𝑞) = 6 − 0,01𝑞
ondernemingsvraag: afhankelijk van type onderneming
- monopolie: steil dalend 🡪 ondernemingsvraag = marktvraag
- volmaakte mededinging: horizontale vraagcurve (elastisch) 🡪 onderneming is prijsnemer
1.2 Opbrengsten, kosten en winst
● Opbrengsten
𝑇𝑂(𝑞) = 𝑝(𝑞) ∗ 𝑞
met totale opbrengst = prijs * aantal verkochte eenheden
🡪 dubbel afhankelijk van output q
bv. 𝑝(𝑞) = 6 − 0,01𝑞 🡪 𝑇𝑂(𝑞) = 6𝑞 − 0,01𝑞2
𝐺𝑂(𝑞) =

𝑇𝑂(𝑞)
𝑞

= 𝑝(𝑞)

🡪 dus eigenlijk prijs per eenheid product
𝑇𝑂(𝑞 + 𝛥) − 𝑇𝑂(𝑞)
𝑑𝑇𝑂(𝑞)
=
𝛥
𝑑𝑞
🡪 impact op totale opbrengsten door kleine wijzigingen in aangeboden hoeveelheid
hoe meer extra hoeveelheden, hoe lager de verkoopprijs voor bijkomende output 🡪 dalend verloop,
daalt sneller dan GO
bv. 𝑀𝑂(𝑞) = 6 − 0,02𝑞
𝑀𝑂(𝑞) =
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🡪 vanaf 300 hoeveelheden daalt TO weer en wordt MO negatief
● Kosten
𝑇𝐾 = 𝑞 3 − 12𝑞 2 + 60𝑞 + 63
🡪 alle kosten om q te produceren, bv. grondstoffen, transport, energie, technologie …
op korte termijn veel vaste kosten = die 63 🡪 ongeacht output, bv. gebouwen afbetalen
bij meer output relatief lage kosten, nadien weer hogere kosten (3degraadsfunctie dus niet lineair)
vorm van de functie afhankelijk van de technologie van de onderneming
𝑇𝐾(𝑞)
𝑞
bv. 𝐺𝐾(𝑞) = 0,0001𝑞2 − 0,045𝑞 + 8 🡪 initieel dalen bij hogere productie, nadien nemen kosten
weer toe
𝐺𝐾(𝑞) =

𝑀𝐾(𝑞) =

𝑑𝑇𝐾(𝑞)
𝑑𝑞

bv. 𝑀𝐾(𝑞) = 0,0003𝑞 2 − 0,09𝑞 + 8
= extra kost van onderneming om kleine hoeveelheid q extra te produceren
1.3 Twee regels voor winsmaximalisatie
winst: 𝑊(𝑞) = 𝑇𝑂(𝑞) − 𝑇𝐾(𝑞)
1) outputregel: hoeveel output een winstmaximaliserende onderneming zal produceren
🡪 bij 𝑀𝑂(𝑞) > 𝑀𝐾(𝑞) q verhogen om winst te verhogen
🡪 bij 𝑀𝑂(𝑞) < 𝑀𝐾(𝑞) q verlagen om winst te verhogen
dus liefst 𝑀𝑂(𝑞 ∗) = 𝑀𝐾(𝑞 ∗) (snijpunt van die curves dus)
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TO: eerst stijgen, nadien weer dalen
TK: toenemen maar volgens 3degraadsfunctie
W: TO – TK
maximum winst bij 200

GO: dalend
MO: sneller dalend (afgeleide van TO)
MK: eerst dalen, dan stijgen (afgeleide van TK)
optimum in 200 want MK=MO
snijpunt moet in stijgend punt van de curve
zijn

2) sluitingsregel: onderneming zal sluiten als hoogst mogelijke optimale output lager is dan winst
als het niks produceert
= ‘shut-down’-rule
𝑊(𝑞 ∗) < 𝑊(0)
𝑊(0) is al negatief want sowieso vaste kosten op korte termijn
🡪 soms dus toch produceren met negatieve winst, als de winst daar nog hoger is
2. Individueel aanbod van de competitieve onderneming
2.1 Gemiddelde en marginale opbrengsten voor de competitieve onderneming
dalende vraagcurve: hoe meer produceren, hoe lager de prijs
hoe meer substituten voor het goed, hoe vlakker de vraagcurve (onderneming is prijsnemer)
bij volmaakte mededinging:
𝑇𝑂(𝑞) = 𝑝𝑞
𝐺𝑂(𝑞) = 𝑝
𝑀𝑂(𝑞) = 𝑝
dus GO en PO gelijk aan gegeven prijs
horizontale lijn: vraagcurve onderneming
GVK: gemiddelde variabele kosten (hangen
af van q)
zolang MK<GVK GVK daalt
maximale winst in B want MK=MO
gekleurde rechthoek: gemiddelde variabele
winst (TO-TVK)

2.2 Het aanbod van de individuele onderneming op korte termijn
outputregel: 𝑝 = 𝑀𝐾𝐾𝑇 (𝑞 ∗)
sluitingsregel: 𝑇𝑂(𝑞 ∗) − 𝑉𝐾(𝑞 ∗) < 0 waarbij 𝑇𝑂(𝑞 ∗) − 𝑉𝐾(𝑞 ∗) variabele winst is
🡪 als variabele winst negatief is, kan onderneming beter sluiten
want dan is prijs kleiner dan de gemiddelde variabele kosten: : 𝑝 < 𝐺𝑉𝐾𝐾𝑇 (𝑞 ∗)
productie is verantwoord als prijs tenminste de GVK dekt
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aanbodcurve uit afleiden:

vanaf p=2,3 kan onderneming beginnen
produceren want snijpunt MK en GVK
(snijpunt dat in stijgende deel van MK
ligt)

2.3 Het aanbod van de individuele onderneming op lange termijn
op lange termijn:
outputregel: 𝑝 = 𝑀𝐾𝐿𝑇 (𝑞 ∗)
sluitingsregel: 𝑝 ≤ 𝐺𝐾𝐿𝑇 (𝑞 ∗)
verschillen met korte termijn:
o geen vaste kosten hier
als 𝑊(𝑞 ∗) < 0 zal oN dus sluiten
o aanbod volgt MK-curve

als marktprijs < aabod = 0
vanaf marktprijs aanbod in stijgende deel curve

3. Marktevenwicht bij volmaakte mededinging
3.1 Kenmerken van de competitieve marktvorm
kenmerken:
● prijsnemerschap
= afwezigheid marktmacht (omdat producenten prijsnemers zijn)
🡪 ondernemingsvraag horizontaal dus perfect elastisch
indicatoren:
- veel kleine ondernemingen
<> monopolie of oligopolie
- homogene goederen (<> productdifferentiatie) 🡪 producten zijn perfecte substituten
indien goederen gedifferentieerd zijn 🡪 bedrijven wel invloed op de prijs
prijsinformatie: hoe meer info de consumenten hebben, hoe meer bedrijven prijsnemer
worden
●

vrije toe- en uittreding
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= nieuwe ondernemingen kunnen probleemloos toetreden wanneer er veel winst te rapen valt en
kunnen uittreden wanneer de markt verlies maakte (zonder toetredingsbelemmeringen)
mogelijke toetredingsbelemmeringen:
- technologisch: bv. technologie van google zo efficiënt dat niemand beter kan doen
of als er schaalvoordelen zijn
- wettelijk: bv. beperkt aantal apothekers of patenten
3.2 De marktvraag, het marktaanbod en het marktevenwicht op korte termijn
marktvraag: horizontale sommering van individuele gevraagde hoeveelheden
marktaanbod en competitieve evenwicht op korte termijn
marktaanbod: som van aangeboden hoeveelheden van individuele producenten
2 voorwaarden op korte termijn voor competitief evenwicht
- om winstmaximerend te zijn: prijs=MK op korte termijn
- gegeven prijs waarbij vraag=aanbod door prijsmechanisme op de markt

80 identieke ondernemingen
verondersteld
individueel aanbod: vanaf prijs >
snijpunt MK en GVK onderneming gaat
produceren
individueel evenwicht: MK=GVK
marktvraag: sommering ind. vraag
marktaanbod: komt overeen met
gedeelte van MK na snijpunt met GVK
evenwicht op marktaanbod: 2800
hoeveelheden dus 35 per onderneming

3.3 De marktaanbod, het marktaanbod en het marktevenwicht op lange termijn
toetreding en uittreding mogelijk 🡪 aantal ondernemingen niet gegeven
3 voorwaarden voor competitief evenwicht op lange termijn:
- prijs=MK(=MO) op lange termijn
- prijs waarbij vraag=aanbod
- toetreden zolang er positieve winst is, uittreden als er negatieve winst is
🡪 prijs=gemiddelde kosten op lange termijn bij uittreden
voor marktevenwicht op lange termijn:
● identieke ondernemingen

GK stijgt vanaf MK>GK
geen aanbod als prijs<GK
na snijpunt MK en GK stijgt aanbod
volgens stijgend deel MK
door positieve winst meer toetreden
marktaanbodcurve verhoogt
aanbod op lange termijn volledig
horizontaal
bij 150 ondernemingen: prijs=3 dus
minimum gem. kosten niemand maakt
nog winst
40

● heterogene ondernemingen
🡪 marktaanbodcurve op lange termijn niet perfect horizontaal, maar stijgend
2 types toetreders:
- inframarginale toetreder: maakt wel winst
= type 1
🡪 lagere GK en MK dan marginale toetreder
- marginale toetreder: geen winst maken
= type 2

pas aanbod vanaf prijs=3
vanaf prijs>3 🡪 type 1 zal toetreden want efficiënter
🡪 aanbod is 20 dus op markt 1000 aangeboden hoeveelheden
vanaf prijs>3,6 🡪 alle ondernemingen zullen toetreden, dus ook type 2 zal winst maken
🡪 per onderneming aanbod van 25 hoeveelheden
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H10: Monopolie en onvolmaakte mededinging
= eerste hoofdstuk micro-economie
1. Definitie en oorzaken
monopolie: marktvorm waarbij groot aantal afnemers geconfronteerd worden met slechts één
aanbieder
monopolist = enige aanbieder op markt 🡪 prijszetter met marktmacht
in praktijk bijna nooit, want bijna altijd substituten voor iets te vinden
soms toch voorkomend door toetredingsbelemmeringen waardoor andere bedrijven moeilijk tot
markt kunnen toetreden
1.1 Technologische belemmeringen
● schaalvoordelen
een bedrijf heeft voordelen tov een ander bedrijf, want GK dalen met hoeveelheid van productie
🡪 productie niet meer efficiënt van zodra er meer dan 1 onderneming is in markt met
schaalvoordelen: 1 bedrijf kan goed of dienst voorzien aan lagere totale kosten dan 2
bv. spoorweginfrastructuur (Infrabel monopolie), energieleveranciers, drinkwater
= °natuurlijk monopolie
● netwerkexternaliteiten
een goed/dienst wordt populairder naarmate er meer gebruikers gebruik van maken 🡪 na een tijdje
verdwijnen de concurrenten van de markt 🡪 monopolie
bv. facebook: positieve effecten als veel mensen het gebruiken 🡪 concurrentie vanzelf weg
● exclusief gebruiksrecht van productiefactoren
🡪 eigenaar van schaarse grondstof
bv. De Beers over diamanten
● technologische kennis
🡪 unieke, geheime kennis
bv. recept van coca cola
1.2 Wettelijke belemmeringen
🡪 wetgever wil toetreding tot markt belemmeren
bv. NMBS beschermd door wetgever
bv. licenties beperkt uitdelen 🡪 vestigingswet apotheken of radiofrequenties
bv. octrooien om R&D toe te laten: voor bepaalde tijd beschermd zijn van concurrentie
2. Outputkeuze van de monopolist in geval van uniforme prijzen
uniforme prijzen: alle eenheden tegen dezelfde prijs
🡪 winst maximaliseren: 𝑇𝑂 – 𝑇𝐾 zo groot mogelijk
outputregel en sluitingsregel gelden ook in monopolie
bij monopolist 🡪 geen aanbodscurve want bepaalt zelf prijs en aanbod
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dalende vraagcurve, monopolieprijs = GO, GO
hoger dan MO
evenwicht in MO=MK in E aanbod 200 met
prijs (GO) 4
GK=2 dus 200*2=400 winst

3. Prijsdiscriminatie
🡪 ≠ prijzen aan ≠ consumenten aanrekenen
3.1 Perfecte prijsdiscriminatie
producent kan elke consument precies laten betalen wat zijn bereidheid tot betalen is (dus winst
vergroten)
🡪 MK-curve = vraagcurve

prijs C vragen aan consument met hoogste
bereidheid tot betalen, dan laten zakken tot
andere bereidheden
MK: prijs van laatste verkochte eenheid
evenwicht E: keuze aanbieder

3.2 Prijsdiscriminatie door marktsegmentatie
vraagzijde is opgedeeld in verschillende klantengroepen, met elke groep een eigen prijs die aansluit
bij betalingsbereidheid van die groep
observeerbare karakteristieken gebruiken om de reservatieprijzen in te schatten
🡪 andere prijzen aanbieden die dichter liggen bij de betalingsbereidheid van die groep
bv. jongerentarieven voor jongeren
voorbeeld: cinema
🡪 winst pas maximaal als voor elke deelmarkt MO=MK
hogere prijs voor inelastische vraag, lagere prijs voor elastische vraag
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3.3 Prijsdiscriminatie door zelfselectie
≠ prijzen instellen waardoor consumenten zelf groepen zullen vormen
🡪 leidt tot evenwicht
bv. hogere prijzen tijdens periodes zetten waarin enkel bv. werkende mensen bereid zijn om deze
prijs te betalen 🡪 vakantiehuisjes tijdens weekend aan hogere prijs
bv. intertemporele prijsdiscriminatie, zoals solden 🡪 voor ongeduldige mensen
bv. technologische verschillen 🡪 zoals goedkopere benzinemotor en duurdere dieselmotor voor
zelfde auto
4. Onvolmaakte mededinging
= marktvormen tussen perfecte mededinging en monopolie
bv. markt van vliegtuigen: 2 grote bedrijven, idem voor telecomaanbieders of frisdranken
🡪 oligopolie: markt gedomineerd door beperkt aantal spelers
🡪 of duopolie: 2 ondernemingen
bij identieke producten: intense prijsconcurrentie
winst van de eigen onderneming hangt ook af van andere onderneming
Nash-evenwicht: beide bedrijven zetten lage prijs, dus prijsconcurrentie voeren naar lage prijs
maar producten zijn zelden identiek
🡪 daarom productdifferentiatie
- verticale productdifferentiatie: producten verschillen in objectieve kwaliteit
bv. chique auto tegenover standaardauto
- horizontale productdifferentiatie: producten verschillen in subjectieve waardering
zelfde kwaliteit maar bv. liever een bepaald merk
ondernemingen dus nooit perfect substitueerbare goederen 🡪 markt verkleint
daardoor reageren consumenten minder op prijsverandering (uitgebuit door onderneming)
ondernemingen willen zoveel mogelijk marktmacht verwerven
bv. ook door klantentrouw
concurrentie uitschakelen:
- kartels
prijsafspraken door ondernemingen of afspraken omtrent productiequota tussen landen
- fusies
bv. Inbev <Interbrew en Ambev 🡪 samen heel veel marktmacht en hogere prijzen kunnen
vragen
andere vorm van onvolmaakte mededinging: monopolistische concurrentie
- veel productdifferentiatie
- elke onderneming heeft marktmacht dus dalende ondernemingvraag
- op korte termijn winst mogelijk
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-

op lange termijn vrije toetreding mogelijk
🡪 produceren op niveau waar GK minimaal zijn, toetreding stopt als winst=0

na nieuwe toetreding van gedifferentieerde
producten ondernemingsvraag daalt
winst=0 in snijpunt GK-GO
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Hoofdstuk 12: De onzichtbare hand
1. Coördinatie en arbeidsverdeling
arbeidsverdeling en specialisatie belangrijk want vergroot productie
maar ook problemen: hoe beslissingen tussen producent en consument coördineren?
1.1 Traditionele systemen en sociale normen
productie en verdeling gebaseerd op eeuwenoude normen
🡪 geen vrije beroepskeuze (vader > zoon) en vrouw in huishouden
hele gemeenschap kent mekaar dus sociaal wenselijk gedragen
basis: herhaalde spelen om sociaal wenselijk evenwicht te vinden
maar bij nieuwe technologieën: traditie schiet tekort
🡪 sociale normen veranderen traag, weinig nieuwe technologie of nieuwe economische relaties
gevolg: economie verwijderd van herhaald spel
🡪 zwichten voor andere systemen bv. met meer handel
1.2 Bevelsystemen
centrale overheid beslist wat/hoe er moet worden geproduceerd & wie de goederen ontvangt
groter aanpassingsvermogen dan traditionele systemen
bv. centraal geplande economie in Sovjet-Unie
problemen bij centraal orgaan:
A. informatie niet kwaliteitsvol en omslachtig
🡪 lokale overheden moeten die info leveren, maar niet altijd juist doorgegeven
B. incentiefprobleem als vergoeding niet adequaat samenhangt met inspanningen
🡪 economische agenten willen op correcte wijze voor hun inspannigen beloofd worden,
anders minder inspanningen leveren
1.3 Marktsystemen
productie & verdeling gebeuren obv beslissingen van ondernemingen & gezinnen
gebaseerd op het principe van vrijwillige ruilacties: goed tegen ander goed of werk tegen loon
beslissingen gecoördineerd adhv schommelende prijzen
🡪 pas aanbod als ruil de kost vergoedt, pas vraag als prijs onder de betalingsbereidheid ligt
bv. als vraag bloemkool stijgt 🡪 prijs stijgt, als nieuwe technologie wordt ontwikkeld 🡪 prijs daalt
gedecentraliseerde overheid
🡪 niet altijd rechtvaardige welvaartverdeling
in realiteit: gemengde economieën
bv. ook ruil in traditionele en bevelsystemen
2.Pareto-efficiëntie en verdeling
2.1 Pareto-efficiëntie
een maatschappelijke toestand is pareto-efficiënt als er geen paretoverbetering kan worden
doorgevoerd (d.w.z. een verbetering waar ten minste 1 persoon erop vooruitgaat zonder dat iemand
anders erop achteruit gaat)
🡪 individuele welvaart als criterium om te bepalen of een systeem goed functioneert
pareto-grens bepaald adhv individuele voorkeuren, technologie en productiefactoren
paretocriterium laat niet toe alle toestanden te vergelijken: beperkt ordeningsprincipe
🡪 heel ongelijke verdeling kan pareto-efficiënt zijn + veel pareto-efficiënte uitkomsten
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elk punt op de rode lijn (pareto-grens)
is pareto-efficiënt
als Bart in welvaart toeneemt, daalt
welvaart van Lisa
punt F: pareto-inefficiënt
kan ook ongelijk verdeeld zijn, bv. als
Lisa alles heeft en Bart niks, is het toch
pareto-efficiënt

eerste theorema van de welvaarteconomie: een marktuitkomst in een economie die werkt volgens
volmaakte mededinging bevindt zich op de pareto-grens
🡪 onzichtbare hand leidt economische agenten naar sociaal-optimale situatie
2.2 Volmaate mededinging en Pareto-efficiëntie
🡪 hoeveel van elk goed produceren + hoe verdelen?
welvaartsoptimum indien marginale maatschappelijke baat voor consument i van één bijkomende
eenheid j 𝑀𝑀𝐵𝑖𝑗 gelijk is aan de marginale maatschappelijke kost 𝑀𝑀𝐾𝑖𝑗 om die eenheid te
produceren
𝑀𝑀𝐵𝑖𝑗 = 𝑀𝑀𝐾𝑖𝑗
🡪 wat zijn die MMB en MMK precies?
● verschil MMB en MPB
economisch systeem beoordelen obv individuele welvaart van mensen
𝑀𝑀𝐵𝑖𝑗 = 𝑀𝑃𝐵𝑖𝑗
betekent dat de MMB voor consument i van één bijkomende eenheid van goed j gelijk is aan de MPB
voor consument i van één bijkomende eenheid van goed j
𝑀𝑃𝐵𝑖𝑗 = marginale private baat voor een consument i van een bijkomende eenheid j, zoals die baat
door dat individu zelf gewaardeerd wordt
🡪 als consument iets op markt koopt: 𝑀𝑃𝐵𝑖𝑗 is marginale betalingsbereidheid 𝑀𝐵𝐵𝑖𝑗
consumentensoevereiniteit: consumenten worden verondersteld zelf te weten wat ze willen
indien consument prijsnemer is: 𝑀𝐵𝐵𝑖𝑗 = 𝑝𝑗
🡪 vanaf consument met laagste betalingsbereidheid gelijk aan marktprijs
● MMK
= opportuniteitskosten van de productie van het goed
𝑀𝑀𝐾𝑖𝑗 = 𝑀𝐾𝑗
in wistmaximerende onderneming onder volmaakte mededinging geldt dat:
𝑀𝐾𝑗 = 𝑝𝑗
🡪 onderneming zal blijven produceren totdat de MK gelijkt zijn aan prijs
dus: 𝑀𝑀𝐵𝑖𝑗 = 𝑀𝑃𝐵𝑖𝑗 = 𝑀𝐵𝐵𝑖𝑗 = 𝑝𝑗 = 𝑀𝐾𝑗 = 𝑀𝑀𝐾𝑗
als dit geldt voor alle consumenten i en alle goederen en diensten j onder volmaakte mededinging,
zal optimale output geproduceerd worden, en dat optimum is pareto-efficiënt
🡪 welvaartsoptimum als alle gelijkheden opgaan, marktfaling als niet alle gelijkheden aan mekaar
gelijk zijn
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vraagcurve: bereidheid tot betalen van consumenten weerspiegelen subjectieve voorkeuren
🡪 rood gedeelte is consumentensurplus: verschil tussen totale bereidheid tot betalen en effectieve
prijs
aanbodcurve: MK van een onderneming en technologie
🡪 rood gedeelte is producentensurplus: verschil totale kosten en prijs

marktvraag en -aanbod samen
som consumenten- en producentensurplus bereikt maximum wanneer evenwichtsprijs- en
hoeveelheid tot stand komen

evenwicht in E, met p=3 en q=300
E is pareto-efficiënt
rode oppervlakte: kost om niet in
optimum te zitten
= deadweight loss/excess burden
(verliesdriehoek)
bv. bij q=200 MBB=4 dus nog niet
optimaal

2.3 Verdeling van de welvaart
eerste welvaartstheorema zegt niets over de (on)eerlijke verdeling – een welvaartsoptimum kan ook
onleefbaar zijn voor bepaalde ec. agenten
🡪 vraagcurve: bereidheid tot betalen hangt af van voorkeuren, maar ook van budget
overheidsinterventie nodig om verdeling gelijker te maken
3. Marktfalingen
marktfalen als niet alle gelijkheden opgaan: 𝑀𝑀𝐵𝑖𝑗 = 𝑀𝑃𝐵𝑖𝑗 = 𝑀𝐵𝐵𝑖𝑗 = 𝑝𝑗 = 𝑀𝐾𝑗 = 𝑀𝑀𝐾𝑗
𝑀𝑀𝐵𝑖𝑗 = 𝑀𝑃𝐵𝑖𝑗 is waardeoordeel
3.1 Onvolmaakte mededinging: 𝑝𝑗 ≠ 𝑀𝐾𝑗
markt van volmaakte mededinging brengt economie in een pareto-efficiënte toestand
🡪 in weinig markten is dit voldaan
wanneer aanbieders niet vrij kunnen toe- of uittreden en geen prijsnemers zijn
bv. monopolie
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in Pareto (vrijemarktwerking):
marktvraag=MK dus evenwicht in E
in monopolie: MO=MK dus evenwicht
in punt F
rode driehoek: welvaartsverlies in
monopolie

dus bij overgang van monopolie naar welvaartsoptimum: geen excess burden meer en groter
consumentensurplus
2 mogelijke oplossingen door de overheid:
- belasting per geproduceerde eenheid
MK ligt hoger
maar slechte oplossing want output lager
- winstbelasting: deel van de winst afneme
1 – 𝜏 percentage dat van de winst gaat 🡪 nettowinst (TO-TK) neemt af
om nettowinst te maximaliseren:
🡪 onderneming moet evenveel produceren dus output blijft hetzelfde, winst wel lager
🡪 belasting duwt monopolist niet naar Pareto-efficiënt punt
hoe kan overheid welvaartsverliezen dan wel verminderen?
bv. maximumprijs opleggen: prijzetting adhv MK en zo markt met volmaakte mededinging nabootsen
🡪 producentensurplus verminderen, consumentensurplus maximaliseren
leidt elke vorm van onvolmaakte mededinging tot welvaartsverlies?
genuanceerd, bv. meer keuzemogelijkheden voor consument door productdifferentiatie + innovatie
stimuleren
3.2 Externe effecten: 𝑀𝐾𝑗 ≠ 𝑀𝑀𝐾𝑗
wanneer maatschappelijke kosten niet door onderneming in rekening worden gebracht
bv.: bij vervuiling van rivier 🡪 indien geen schadevergoeding moet worden betaald door onderneming
is de 𝑀𝐾𝑗 van de onderneming niet gelijk aan 𝑀𝑀𝐾𝑗 want kosten gedragen door maatschappij
3.3 Publieke goederen: 𝑀𝑃𝐵𝑖𝑗 ≠ 𝑀𝐵𝐵𝑖𝑗
publiek goed (voor iedereen) ⬄ privaat goed (voor 1 persoon)
🡪 goederen door meerdere consumenten tegelijk geconsumeerd
bv. rechtssysteem of defensie: bereidheid tot betalen ligt lager dan werkelijke bereidheid
🡪 overheid moet ingrijpen zodat iedereen verplicht bijdraagt
3.4 Imperfecte rationaliteit: 𝑀𝑃𝐵𝑖𝑗 ≠ 𝑀𝐵𝐵𝑖𝑗
mensen laten zich door irrationele prikkels leiden of maken vergissingen
🡪 beperking in economische rationaliteit
bv. ingaan op reclame
bereidheid tot betalen ≠ baat voor de persoon
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3.5 Asymmetrische informatie: 𝑀𝑃𝐵𝑖𝑗 ≠ 𝑀𝐵𝐵𝑖𝑗
ruil tussen beter geïnformeerde en slechter geïnformeerde ruilagent
🡪 Akerlof: the market for lemons:
voorbeeld goede-slechte auto’s (akerlof):
1
2
𝑚𝑎𝑟𝑘𝑡 = 𝑔𝑜𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜′𝑠
𝑚𝑎𝑟𝑘𝑡 = 𝑠𝑙𝑒𝑐ℎ𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜′𝑠
3
3
betalingsbereidheid goede auto’s: 3000€
gevraagde prijs goede auto’s: 2700€
betalingsbereidheid slechte auto’s: 2400€
gevraagde prijs slechte auto’s: 2100€
verkopers beter geïnformeerd dan kopers (weten niets over kwaliteit)
verwachte verkoopprijs = (1/3 * 3000 + 2/3 * 2400) = €2600
maar: aanbieders willen €2700 voor goede wagen
🡪 goede auto’s verdwijnen van de markt, op termijn enkel nog slechte auto’s
probleem = averechtse selectie
slechte informatie 🡪 goede producten verdwijnen van markt
aanwezigheid slechte producten 🡪 prijs die kopers willen betalen daalt 🡪 steeds groter deel van de
aangeboden goederen verdwijnt
oplossingen: goede reputatie opbouwen, spontane instituties, formele instituties of
overheidstussenkomst
4. Overheidsfalingen
4.1 Zonder overheid geen markt, de markt is een keuze
voor een goed werkend marktsysteem: efficiënte overheid nodig 🡪 voor respecteren van
eigendomsrechten, anders geen ruil mogelijk
marktsysteem moet ingebed zijn in ruimere sociale structuur
🡪 goed werkend marksysteem is een keuze (geen evidentie)

🡪 vrijwillige ruil is geen Nash-evenwicht! want er is nog incentief om welvaart te verhogen
Nash-evenwicht is hier (2;4) dus marksysteem komt niet vanzelf
4.2 Signaal- en coördinatiefunctie van het prijsmechanisme
klemtoon op signaal- en coördinatiefunctie van prijsmechanisme in de vrije markt
🡪 marktfalen verstoort signaalfunctie
4.3 Overheidsfalingen
overheidsadministratie gaan op bepaalde manier om met coördinatie- en informatieprobleem
🡪 persoonlijke doelstellingen van de politiek spelen een rol
marktfalingen afwegen tegen overheidsfalingen:
1) is er wel een marktfaling
2) formuleerd de ‘ideale’ overheidsinterventie
3) breng de gevolgen van de overheidsinterventie in kaart
4) beslis of overheidsinterventie wenselijk is (=waardegeladen)
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Hoofdstuk 13: Publieke goederen en externe effecten
publieke goederen & externe effecten => marktfalingen
1. Publieke goederen
1.1 Niet uitsluitbaarheid en niet-rivaliteit in consumptie
private goederen: goederen waarbij betalingsbereidheid > prijs, en zonder verplichting om te delen
met anderen
maar publieke goederen:
- niet-uitsluitbaar: moeilijk iemand uit te sluiten van consumptie
- niet-rivaliteit: MK=0 om goed of dienst nog aan 1 extra individu aan te bieden
bv. dijken, defensie
1.2 Quasipublieke goederen
indien aan minstens één van de eigenschappen niet is voldaan
🡪 uitsluiting mogelijk door toegangsprijzen of tol, overbelasting ook soms mogelijk, waardoor
rivaliteit ontstaat
bv. zwembad, parken, wegen
- clubgoederen: niet-rivaal, maar laten uitsluiting toe
bv. Netflixabonnement
- common goods: rivaal maar niet-uitsluitbaar
bv. visvangst in internationale wateren
🡪 vrijbuitersprobleem: zelf weel willen vissen, maar tegelijk willen dat anderen weinig
vissen

1.3 Maatschappelijk wenselijk aanbod van zuiver publieke goederen
bij publiek goed worden de eenheden door verschillende consumenten tegelijk geconsumeerd
🡪 die niet-rivaliteit zorgt voor bepaalde betalingsbereidheid BTB
die individuele BTB verticaal sommeren tot marginale maatschappelijke BTB
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voor 100 cm dijk: Bart €2 en Lisa €3
vanaf 300 cm heeft Bart geen BTB meer
snijpunt gesommeerde MBB en MK is
evenwicht bij publieke goederen

Pareto-efficiënt niveau van publiek goed:
𝑀𝐵𝐵𝐿 (𝑞 ∗) + 𝑀𝐵𝐵𝐵 (𝑞 ∗) = 𝑀𝐾(𝑞 ∗) dus maatschappelijke BTB gelijk aan maatschappelijke kosten
= Samuelson-regel als voorwaarde voor optimale voorziening voor publieke goederen
anders dan bij private goederen: MBB is identiek en gelijk aan marktprijs, individuele vraagcurven
worden horizontaal gesommeerd
1.4 Het vrijbuiterprobleem
vrijbuiter = iemand die niet mee wil betalen aan een publiek goed, maar er toch van kan profiteren of
wel willen dat het er komt
🡪 dominante strategie van een vrijbuiter = niet betalen
resultaat zal zijn dat niemand betaalt, en het publiek goed er dus niet komt, ook al willen de mensen
wel dat het er komt
=vrijbuitersprobleem doordat niemand van de consumptie kan uitgesloten worden
oplossing: daarom moet overheid het op de markt brengen 🡪 dwangmacht om iedereen te laten
betalen
3 opmerkingen:
1) dwangmacht niet altijd nodig, vooral bij kleine, niet-anonieme groepen
probleem vrijbuiters = acuter bij grote groepen waar niemand elkaar kent
2) nadelen van collectieve voorzieningen door overheid:
lastig om degenen die echt niet geïnteresseerd zijn in een publiek goed (BTB=0) te
onderscheiden van vrijbuiters 🡪 iedereen moet meebetalen voor alles, zelfs als ze er echt
geen gebruik van willen maken
3) indien private bedrijven het goed efficiënter kunnen produceren 🡪 logisch dat dit gebeurt
2. Externe effecten
2.1 Positieve en negatieve externe effecten in productie en consumptie
externe effecten/externaliteiten: zaken die rechtstreeks invloed hebben op het welzijn of de
productiemogelijkheden van andere economische agenten zonder dat hiervoor compensaties
worden betaald
bv. rook van sigaretten op andere mensen in de ruimte, milieuvervuiling, fijn stof
kan ook positief effect zijn, bv. bijenkorf heeft positief effect op de boomgaard van een buurman
🡪 externe effecten veroorzaken ook marginale baten of kosten ergens anders:
MMB = MB + marginale externe baat
MMK = MK + marginale externe kost
🡪 opnieuw marktfaling
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2.2 Pareto-efficiëntie bij externe effecten en het optimale vervuilingsniveau
stel: vervuilende papierfabriek loost veel afvalwater in rivier

in concurrentiële markt: evenwicht
in BTB=MK (MBB=MK)
maar marginale private kost
weerspiegelt niet de externe
effecten
rode driehoek PBE: welvaartsverlies
(niet Pareto-efficiënt)

indien geen schadevergoeding voor vervuiling moet worden betaald 🡪 kosten worden niet
meegerekend in mk 🡪 MK≠MMK
bij positieve externaliteiten: MMK<MK
bij negatieve externaliteiten: MMK>MK
pareto-efficiëntie: MK=MMK
optimale vervuilingsniveau:
LE hoeveelheid geloosd in rivier
curve: MK om vervuiling terug te dringen
hoe meer liters teruggedrongen (LE LP),
hoe groter de MK
MB: LP-P-E- LE
MK: LP-P- LE
gekleurde oppervlakte: welvaartsverlies
zonder intentie
LP pareto-efficiënt vervuilingsniveau want
MK=MB
geen verdere terugdringing nodig als
MB<MK
3 instrumenten die overheid kan gebruiken om negatieve externaliteiten aan te pakken:
2.3 Uitstootnormen
= quota, maximumhoeveelheden die mogen worden uitgestoten of geproduceerd
probleem: niet genoeg rekening houden met verschillen tussen bedrijven
🡪 stel 2 fabrikanten met uitstootnorm: maximaal K eenheden lozen
onderneming 1 heeft lagere MK dus kan
vervuiling tegen lagere kost reduceren (KF
tegenover KG)
daarom best differentiëren: onderneming 1
meer laten terugdringen want lagere MK
P1 en P2 nieuw optimum
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inspanningen moeten zo verdeeld worden dat marginale reductiekosten voor alle bedrijven gelijk zijn
= equimarginale kostenprincipe (moeilijk in praktijk)
2.4 Milieuheffingen
externaliteitsproblemen corrigeren via belastingen: voor negatieve externaliteiten (Pigouviaanse
belastingen)
of via subsidies: voor positieve externaliteiten
2 mogelijkheden:
a. outputbelasting
belasting per geproduceerde eenheid

aanbodcurve stijgt omhoog
Pareto-efficiënte eenheid in punt
P
snijpunt nieuwe aanbodcurve
(MMK) en vraagcurve

b. emissiebelasting
belasting per eenheid vervuiling
2 opties voor bedrijven
o belasting betalen en gewoon verder produceren
o investeren in schone technologie 🡪 minder milieuheffingen
elk bedrijf: kiest een reductie zodat MK=t
met t=milieubelasting
🡪 kostprijs om volgende eenheid vervuiling te vermijden tegenover uitgespaarde
milieubelasting vergelijken

investeren in schone technologie
tot in punt P MK van 1 eenheid
reduceren dus belasting uitsparen

🡪zorgen beiden voor stijging van consumentenprijs
itt. uitstootnormen zijn milieuheffingen wel marktconform
2.5 Verhandelbare emissierechten
milieugoederen, bv. stilte, mooi uitzicht, propere lucht
🡪 bestaat geen markt voor dus BTB ook ongekend
overheid kan zo’n markt opzetten: °systeem met verhandelbare emissierechten
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🡪 emissierechten worden verdeeld onder uitstotende bedrijven en geven het bedrijf recht om een
bepaalde hoeveelheid uit te stoten per jaar
🡪 indien het bedrijf meer uitstoot: boete
voordeel: flexibel 🡪 handel drijven om emissierechten
verschil tussen verhandelbare emissierechten en mileuheffing:
- emissierechten: geen transfer van bedrijven naar overheid, wel bij milieuheffingen
- emissierechten: hoeveelheid uitstoot ligt vast, maar prijs niet, terwijl nij milieuheffing
prijs vastligt maar uitstoot niet
probleem: kost emissierechten < maginale externe kost 🡪 emissierechten: enorm goedkoop in
werkelijkheid
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Hoofdstuk 14: Verdeling
1. Verdeling van wat?
1.1 en 1.2 De primaire verdeling en beschikbaar inkomen
primair inkomen: inkomen uit arbeid en
vermogen (arbeidsmarkt en kapitaalmarkt)
na bijdragen sociale zekerheid en
transfers: belastbaar inkomen
daar dan nog inkomensbelastingen af:
°beschikbaar inkomen = inkomen dat gezin
vrij aan goederen en diensten kan
besteden of kan sparen
van bestedingen gaan nog indirecte
belastingen af
ook terugkoppelingen: sparen komt weer
terecht in vermogensinkomen en
belastingen naar publieke goederen

1.3 Welvaart
🡪 wat overblijft van bestedingen na indirecte belastingen: welvaart 🡪 hoeveelheden goederen en
diensten kunnen kopen
wel rekening houden met demografie en publieke goederen
verschillende factoren bepalen welvaart per persoon:
- objectief: gezondheid, leeftijd, gezinsgrootte, klimaat
bv. meer kosten in groter gezin, meer kosten in koude landen door verwarming)
- subjectief: voorkeuren van consumenten
vooral primair inkomen beïnvloedt welvaartsverdeling
1.4 Gezinsgrootte en equivalentieschalen
arbeidsinkomen bepaalt positie gezin in inkomensverdeling
rekening houden met gezinsgrootte in bepaling welvaartsniveau
● inkomen per capita, dus delen door aantal gezinsleden
🡪 slechte manier, want schaalvoordelen en behoeften variëren bv. naar leeftijd
● equivalentiefactor: samenstelling gezien en schaalvoordelen mee in rekening genomen
bv. OESO-schaal 🡪 eerste volwassene krijgt 1, 0,5 per extra volwassene en 0,3 per extra kind
🡪 gezinsinkomen delen door die schaal en zo beter gezinnen vergelijken
! veronderstelt wel dat de welvaart binnen een gezin gelijk verdeeld is
1.5 Verklaringen voor veranderingen in ongelijkheid
welvaartsverdeling ongelijker door:
- primaire inkomensverdeling ongelijker
- overheid herverdeelt minder
- socio-demografische veranderingen, bv. verouderde bevolking
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2. Personele verdeling
personen of gezinnen als uitgangspunt voor verdeling
EU Survey on Income and Living Conditions (EU SILC) obv beschikbaar inkomen
2.1 Statistische verdeling beschikbaar inkomen
Belgische inkomensverdeling in 2014:
gemiddeld inkomen op €3128
per maand inkomens niet
symmetrisch gespreid rond
gemiddelde
scheve verdeling: mediaan op
€2588

2.2 Decielverdeling
🡪 klassen van 10% van de bevolking maken: georden van 10% armste gezinnen tot 10% rijkste
gezinnen

slechts 2,7% van het totale inkomen
naar laagste inkomensdeciel
in hoogste 24,8% van het totale
inkomen

2.3 Lorenz-curve
hoe verder van de rechte diagonaal, hoe groter de ongelijkheid

2.4 Ongelijkheidsmaatstaven
bijvoorbeeld Gini-coëfficiënt: oppervlakte tussen Lorenz-curve en rechte diagonaal als maatstaf
oppervlakte in gelijke verdeling = ½
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𝐿

🡪 𝐺 = 1/2
bv. G in België: 0,264
2.5 Hoe groot is de inkomensongelijkheid en neemt deze toe?
op wereldvlak: grote ongelijkheid 🡪 G=0,62
sinds begin 19de eeuw lange
toename, maar ongelijkheid neemt
nu weer af (vooral door grote groei
in gemiddeld inkomen in China)

sinds 1988 gemiddeld 35,5% rijker
ongelijk verdeeld over decielen
grootste groei in 50-70 deciel: landen
zoals India, China, Vietnam
deciel 90 minst gegroeid: lage MK
gezinnen in Westerste wereld
verliezers van globalisering
top 1% allerrijksten kennen grotere
groei dan lagere MK
maar ongelijkheid neemt wel toe binnen meeste landen
🡪 Gini gegroeid in Angelsaksische en Scandinavische landen

Pikkety: aandeel in totale inkomen van de rijkste 1%
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hoog na WOI
in jaren 70 laagste piek door
crisis
nadien weer toename
VS nu weer heel hoog
in Frankrijk laag dus lagere
ongelijkheid

3. Armoede
3.1 Absolute definitie
armoede = het niet bereiken van de absolute of relatieve inkomensgrens
absolute grens: bv. volgens Wereldbank $1,9 per dag

armoede op wereldvlak dus wel afgenomen maar nog steeds hoog
3.2 Relatieve definitie
relatieve armoede: toestand waarin een gezin over een onvoldoende hoog inkomen beschikt om
volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven (om rond te komen)
bepalen adhv:
- inkomensverdeling: bv. laagste 20% is arm
- het mediane inkomen: bv. wie minder dan 60% van mediane inkomen heeft is arm
(gebruikt in EU)
in België ligt leefloon lager dan EU-norm van armoede, dus leefloon onvoldoende om uit armoede te
geraken
3.3 De armoede in rijke landen

laagste armoede in
Nederland en Scandinavië
bijna 25% van de Amerikanen
leeft ons armoedegrens
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Hoofdstuk 15: Herverdeling
1. Cijfers
BBP België 2019: 450 miljard euro
🡪 3 grote bronnen: directe belastingen, indirecte belastingen, sociale zekerheidsbijdragen
2. Inkomstenbelasting
2.1 Gemiddelde en marginale groeivoet
algemeen: sterkste schouders dragen het meest
🡪 progressieve inkomensbelasting: belasting neemt toe met inkomen
marginaal tarief: belasting op de laatste euro 🡪 belastingstarief van hoogste schijf waarin iemand valt
🡪 van belang voor ontmoedigingseffecten (of je nog meer inkomen wil of niet)
belastingsvrije som hangt af van gezinsstoestand 🡪 bevindt zich in eerste schijf
gemiddeld tarief: belastingsdruk op volledig inkomen
🡪 hoe meer verdienen, hoe meer gemiddelde tarief het marginale toestand nadert

bv. inkomen van 41.000
1ste schijf tot 13.440: 25%
2de schijf tot 23.720: 40%
3de schijf tot 41.000: 45%

2.2 Effectieve gemiddelde en marginale aanslagvoeten
statutaire tarieven:
- aftrekken: verkleint het inkomen waarop marginaal tarief wordt toegepast
bv. onderhoudsuitkeringen
- verminderingen: te betalen belasting wordt verminderd
bv. giften of woonbonus afgetrokken van te betalen belasting
personenbelasting gemiddeld 23% in 2015
🡪 redelijk laag, maar:
- parafiscaliteit: belastbaar inkomen ≠ bruto inkomen, want al 13% werknemersbijdrage
voor sociale zekerheid afgehouden van loon
- effectieve marginale tarieven beïnvloed door elementen afhankelijk van inkomen
bv. meer werken 🡪 hoger inkomen, maar daardoor misschien lagere kinderbijslag
2.3 Principes van belastingheffing
‘goede’ belasting als:
● verticale herverdeling: van rijk naar arm (=draagkrachtprincipe)
door progressiviteit: hoge inkomens meer belasten
🡪 ongelijkheid kleiner na belastingheffing
● horizontale gelijkheid: belastingsplichtingen in gelijke omstandigheden moeten op gelijke
manier worden behandeld
🡪 wel differentiatie naar andere criteria
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bv. belastingvrije som varieert naar gezinssamenstelling, dus alleenstaande en gezin betalen
andere belastingen
3. Sociale zekerheid
sociale zekerheid na belastingssysteem ook belangrijk herverdelingssysteem
🡪 inkomen naar mensen met tegenslag + verplichte ziekteverzekering voor terugbetaling kosten
gezondheidszorg
3.1 De takken van de sociale zekerheid

3.2 Financiering van de sociale zekerheid
enerzijds bijdragen WG en WN = parafiscaliteit 🡪 63% van de totale inkomsten komen hiervan
anderzijds overheidstoelage
steeds meer aangevuld met tijdelijke bijdragen om tekorten in sociale zekerheid te financieren
bv. loonmatigingen (lonen niet te hoog) en indexsprong (doorrekening van stijgende prijzen niet
gedaan)
3.3 Effect van sociale bijdragen op de arbeidsmarkt
loonkost: bijdrage SZ van WG + eigen bijdrage + nettoloon
🡪 belastingwig: kloof tussen loonkost en nettoloon

🡪 van totale loonkost gaat 46% (1-53%) naar andere dingen
effecten? zie figuur
(a): werknemersbijdrage
🡪 vraag naar arbeid dalend: hoe lager loon, hoe meer willen aanwerven
🡪 aanbod stijgend: hoe hoger loon, hoe meer mensen willen werken
A0 naar A1 verschoven want brutoloon moet hoger liggen om zelfde inkomen te houden bij
WNbijdrage
met nieuw evenwicht E1: hoger brutoloon en nettoloon lager voor dezelfde tewerkstelling
61

(b): werkgeversbijdrage
gevolg: reële loonkost stijgt
vraagcurve gedaald naar E1 🡪 lager brutoloon
reëel brutoloon
tewerkstelling
en nominale nettoloon

in werkelijkheid: beide bijdragen tegelijk

lagere vraag naar arbeid
verschil bruttoloon-nettoloon gedragen door WN
verschil loonkost-brutoloon gedragen door WG
zie ppt want ik snap er niks van
3.4 Basisprincipes van de sociale zekerheid
● verzekering
betalen om impact van onzekerheid te verminderen
🡪 premie betalen, in ruil daarvan schadevergoeding als het nodig is
universele behoefte aan verzekering. door angst voor grote kosten 🡪 pareto-efficiënt
ex post herverdeling: enkel zij die risico zijn overkomen krijgen iets (bv. van gezonden naar zieken)
waarom sociale risico’s niet verzekeren op private markt?
- collectieve component: markt werkt pas als risico’s onafhankelijk zijn
bv. werkloosheid niet onafhankelijk want hangt af van conjunctuur 🡪 direct grote groep
verzekeren
daardoor moeten premies achteraf verhoogd worden 🡪 voordeel voor nieuwe
verzekeraars op markt
- averechtse selectie: liever goede risico’s aannemen want lagere uitkeringen verwacht
want minder kans op risico
62

+ verzekerde beter op de hoogte dan verzekeraars
🡪 goede risico’s vinden dat ze te veel betalen dus verlaten markt, allerslechtste risico’s
blijven over maar die wil niemand
- moral hazard: risico en omvang van de schade mee bepaald door gedrag van de
verzekerde 🡪 zich roekelozer gedragen
🡪 marktfalen op private markt, daarom moet overheid tussenkomen
● solidariteit
verschillende functies:
1) verplichte solidariteit: doel sociale zekerheid is ongelijkheid en armoede verminderen
🡪 iedereen moet daar verplicht aan bijdragen
verzekering geldt voor eigen belang, maar solidariteit ook in het belang van anderen
2) subsidiërende solidariteit: sociale zekerheidspremies weerspiegelen niet perfect de verschillen
in risico’s 🡪 iedereen betaalt 13% bijdrage, ook al heeft niet iedereen dezelfde risico’s
3) inkomenssolidariteit: bijdragen voor ziekteverzekering hangen samen met inkomen, wel met
maximum
4) bijstandssysteem: sommige delen sociale zekerheid bestrijden armoede
🡪 gegarandeerde inkomens om te overleven, onafhankelijk van vroeger bijdragen
dus zowel verzekering als solidariteit 🡪 gaandeweg meer richting solidariteit opgeschoven (gevaar
voor draagvlak)
3.5 Uitdagingen voor de sociale zekerheid
● werkloosheid
veel langdurige werkloosheid 🡪 grote kost aan werkloosheidsuitkeringen
+ moral hazard: bedrijven maken werknemers sneller tijdelijk werkloos of mensen hebben weinig
motivatie om werk te vinden
🡪 prikkels om werk te zoeken behouden en toch welvaartsverlies voor werklozen beperken
● pensioenen: inkomen verzekeren na actieve loopbaan
ofwel kapitalisatie: zelf sparen voor eigen pensioen, wel risico bij crisis
ofwel repartitie: solidariteit over generaties heen, wel risico bij vergrijzing want meer
gepensioneerden
🡪 pensioenkosten gestegen: grote groep pensioengerechtigden maar minder werkenden om dat te
financieren
moeilijk op te lossen: bijdragen verhogen, pensioenen verlagen of pensioenleeftijd optrekken?
● ziekteverzekering
in België: terugbetalingssysteem 🡪 enkel remgeld betalen
vrije keuze in arts en behandeling
🡪 moral hazard: overconsumptie door terugbetaling en informatieprobleem (asymmetrische
informatie tussen patiënt en zorgverstrekker die meer weet)
uitgaven sterk gestegen door: vergrijzing, betere technologie en betere medische kennis 🡪 hebben
hun prijs
4. Ook herverdeling heeft een prijs
beleidskeuzes over verdeling van taart heeft ook gevolgen voor grootte van de taart
bv.belastingen en sociale bijdragen hangen samen met inkomen 🡪 daardoor ontmoedigingseffecten
bv. hoge uitkeringen lokken reactie uit 🡪 geen motivatie om te werken etc
dus normatieve keuze
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Extra hoofdstuk: Tijd, geld en de huwelijksmarkt
1. Enkele maatschappelijke veranderingen
- steeds meer scheidingen en steeds sneller scheiden
- gezinstypes veranderd: minder ‘standaard’ gezin van koppel met kind, meer ongehuwde
huishoudens, meet alleenstaande ouders en meer alleenwonenden
- werkzaamheidsgraad mannen en vrouwen groeit naar mekaar toe, doordat vrouwen meer
zijn gaan werken
met wie trouw je?

homogamie: man en vrouw zelfde opleidingsniveau
hypergamie: opleidingsniveau vrouw lager dan van man
hypogamie: opleidingsniveau vrouw hoger dan man
tendens:
homogamie afgenomen tot WOII, dan weer ligt toenemen
hypergamie toegenomen tot WOII, dan sterk afgenomen
hypogamie: blijft toenemen
verklaring? na WOI gingen mannen zich hoger opleiden 🡪 hypergamie stijgt
vrouwen later gevolgd met zich hoger op te leiden 🡪 hypergamie neemt af vanaf WOII, hypogamie
steekt hypergamie voorbij en blijft groeien
🡪 nu dus vrouwen gemiddeld hoger geschoold
2. De verdeling van tijd en geld in gezinnen
gezinnen nemen veel beslissingen over tijd en geld
1.1 Beslissingen over tijdsverdeling
🡪 wie werkt voltijds/buitenshuis, wie zorgt voor huishouden, wie voor kinderen
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grijs: mannen die getrouwd zijn met
laaggeschoolde vrouw
geel: mannen die getrouwd zijn met
hooggeschoolde vrouw
vrouwen minder vrije tijd dan
mannen
+ hooggeschoolde vrouwen minder
vrije tijd dan laaggeschoolde
vrouwen

1.2 Beslissingen over bestedingen
= welk deel van het inkomen aan consumptie en welk aan sparen + hoeveel besteden aan wat

🡪 meer uitgaven bij hooggeschoolden

🡪 uitgaven stijgen naargelang inkomen

🡪 niet gelijk tussen mannen en vrouwen
2. Machtsposities binnen gezinnen: de verdelingsregel
🡪 machtsverhouding binnen koppel want ongelijke geldverdeling
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machtsverhoudingen kwantificeren via verdelingsregel (sharing rule)
🡪 verdelingsregel drukt de verdeling tussen partners uit qua beschikbare vrije tijd en geld voor
persoonlijke uitgaven
- stap 1: per individu worden uren vrije tijd vermenigvuldigd met individuele uurloon (uurloon
bekeken als de kostprijs van een uur vrije tijd; opportuniteitskost)
- stap 2: hierbij persoonlijke uitgaven opgeteld
- stap 3: totale beschikbare middelen aan vrije tijd en geld voor persoonlijke uitgaven van een
koppel sommeert de uitkomsten van stap 2 van beide partners
- stap 4: relatieve aandeel van een individu wordt bekomen door het resultaat van stap 2 te
delen door het resultaat van stap 3
verdelingsregel voor tijd en geld:

y-as is verdelingsregel
verdelingregel (=aandeel
vrouw) stijgt als uurloon stijgt
tov uurloon man

verdelingsregel voor persoonlijke uitgaven:
relatief arbeidsinkomen vrouw:
hoeveel aandeel vrouw in
gezinsinkomen
kleine stijging: als vrouw meer
gezinsinkomen binnenbrengt,
dan meer uitgaven en vrije tijd
voor vrouw

3. Het collectieve model
zie HS6: het unitaire/collectieve model
🡪 gezinnen maken keuzes als één beslissingsmaker over voorkeuren
met budget- en tijdsbeperkingen
🡪 deze predictie verworpen voor meerpersoonsgezinnen
= °collectieve model: veronderstelling dat meerpersoonsgezinnen uit verschillende individuen met
verschillende voorkeuren bestaan
daardoor ook op individueel niveau voorkeuren bestuderen (bv. armoede binnen gezin)
veronderstelling collectieve model: gezinnen maken Pareto-efficiënte beslissingen
🡪 welvaart van de ene niet verhogen zonder welvaart van de andere te verlagen binnen gezin
MAAR niet per se faire verdeling in gezin: afhankelijk van machtspositie binnen gezin
hoe wordt onderhandelingspositie bepaald?
- relatieve uurlonen
- inbreng niet-arbeidsinkomen
- echtscheidingswetten bv. in voordeel van de vrouw
- geslachtsratio in bepaalde leeftijdscategorie
bv. weinig vrouwen 🡪 beter positie vrouwen
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4. De huwelijksmarkt
- Gary Becker
theorie: voorkeuren over toekomstige partner
🡪 concurrentie in zoektocht naar partner want sommige mensen aantrekkelijker dan anderen
daardoor keuzegedrag: beste partner ondanks beperkingen kiezen
voordelen van trouwen?
🡪 gezelschap en kinderen
maar ook economische voordelen:
- schaalvoordelen door publieke consumptie bv. internetabonnement, energie
- specialisatie in het verdelen van taken: werken buitenshuis, huishoudelijk werk
- risicodeling bv. werkloosheid, ziekte
hoe aantrekkelijker op huwelijksmarkt, hoe groter het aandeel van geld en tijd van die persoon
binnen het gezin zal zijn
= gevolg en determinant van machtspositie
aantrekkelijkheid bepaald door economische en fysieke aantrekkelijkheid
bv. loon, scholingsniveau, persoonlijkheidskenmerken, gezondheid etc
🡪 verdeling van tijd en geld stijgt bij hogere productiviteit of hoger vermogen
gevolg voor vorming van koppels: soort-zoekt-soortgedrag
🡪 grote samenhang tussen kenmerken van partners

5. De evolutie van soort-zoekt-soortgedrag
in alle rijke en middeninkomenslanden
🡪 laatste decennia versterkt: door gestegen scholingsniveau van vrouwen en door belangrijkere
plaats in voorkeuren van mensen
🡪 toenemend belang van kinderen (menselijk kapitaal) speelt rol
2 observaties in rijke landen:
- minder tijd naar huishoudenlijk werk door technologie 🡪 meer tijd naar arbeid en zorg voor
kinderen
- investeren in menselijk kapitaal brengt meer op: arbeidsmarktpremie (hoger diploma=beter
loon) & huwelijksmarktpremie (meer kans op huwelijk, hoger aandeel in tijd en geld in
huwelijk, betere karakteristieken partner)
🡪 meer tijd besteden aan kinderen dan vroeger (vooral door hooggeschoolden en door moeders)
6. Maatschappelijke implicaties
- minder ongelijkheid binnen gezin volgens tijd- en geldverdeling
🡪 door toegenomen arbeidsparticipatie vrouwen
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-

meer ongelijkheid tussen gezinnen
🡪 meer homogene koppels qua scholing
- groep alleenstaanden gemiddeld minder geschoold (vooral mannen)
- grotere kloof in investeren in menselijk kapitaal bij kinderen tussen hoogst en laagst
geschoolden
zie onderzoek James Heckman:
menselijk kapitaal bestaat uit cognitieve vaardigheden (bv. IQ) en niet-cognitieve vaardigheden (bv.
geduld, doorzettingsvermogen, motivatie)
🡪 die bepalen succes in leven
bv. welke job, criminaliteit
hangen af van genen maar ook van opvoeding
🡪 cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden stimuleren mekaar
daarom belangrijk om vroeg te investeren in kinderen
beleidsimplicaties door overheid om vroege investeringen in kinderen aan te moedigen:
- leerplicht verlagen
- ouderbetrokkenheid stimuleren
- huiswerkhulp en andere begeleiding
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