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Hoofdstuk 1 : Wat is economie ?
1. Onderwerp en invalshoek
Verschillende definities:
●

‘Economics is the study of economies.’

●

‘Economics is what economists do.’
dus niet echt over marktwerking

●

‘The science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means
which have alternative uses.’
 economie is de wetenschap die het menselijke gedrag bestudeert als spanning tss
doeleinden enerzijds en schaarse middelen anderzijds

●

‘Economics is the study of how human beings coordinate their wants and desires, given the
decision-making mechanisms, social customs, and political realities of the society.’
economie is menswetenschap: individuen en instituties vormen maatschappelijk verkeer
! Belang interdependentie tss actie & keuze van actor

●

‘Political Economy or Economics is a study of mankind in the ordinary business of life; it
examines that part of individual and social action which is most closely connected with the
attainment and with the use of the material requisites of wellbeing.’
Alfred marshall : 19e eeuw noemde het een politieke economie. Centraal = actie en welzijn
Wat kunnen indiv en sv doen om welvarender te w?

2. Een eenvoudige economische kringloop
a. Consumptie
In hoeverre zijn de leden van een sv mogelijk hun behoeften te bevredigen
 ANTW = Consumptie = aankopen van goederen (laptop) maar ook diensten (vakantie,
kapper, huis)
●

Welvaart mts = afh vd behoeftebevrediging van de leden van die samenleving

−

Economische term = consumptie

−

Diegene die consumeert= de consument

−

Sparen is niet-consumeren = uitgestelde consumptie (tijdsdimensie)

●

Meeste consumptiegoederen verdwijnen door ze te gebruiken:

●

‘Duurzame’ consumptiegoederen verslijten wel, maar worden niet onbruikbaar

b. Productie, toegevoegde waarde en inkomen
Alles wat we consumeren is ook geproduceerd geweest.
●

Productie = alle activiteiten wrdr goederen en diensten tt stand gebracht w & op gepaste tijd
en plaats ter beschikking w gesteld aan consumenten.

●

Productieproces = ingewikkeld:
●

Niet enkel productie zelf, maar ook opslag, transport,... alles heeft vele stapjes
en da is allemaal onder het woord productie

●

Eenvoudig voorbeeld: een broodjeszaak

Lopende inputs:
grondstoffen (kaas enz) en
hulpstoffen (elektriciteit)
Productiefactoren: arbeid
en kapitaal (toonbank en
de kennis van de uitbater
dus dingen in de winkel
maar ook menselijk kapitaal 
ruimer dan enkel machines)
Productieproces broodje maken
Output schoon broodje
Kapitaalgoederen zijn door de mens geproduceerde duurzame productiemiddelen
(=investeringsgoederen)
▪

Deel van kapitaalgoederen gaat verloren tijdens productie = depreciatie of
afschrijving

▪

Investeren: aankoop van nieuwe duurzame kapitaalgoederen
▪

Vervangingsinvesteringen: investeren om bestaande duurzame
kapitaalgoederen te vervangen

●

▪

Netto-investeringen: om productiecapaciteit uitbreiden

▪

Bruto-investeringen: vervangingsinvesteringen + netto-investeringen

Doel van productie= output realiseren obv lopende inputs die beter geschikt is voor
behoeftebevrediging of bruikbaar is in andere productieprocessen

▪

Verbetering  waarde vd output groter dan waarde vd lopende inputs 
Verschil in waarde = Bruto toegevoegde waarde = Netto toegevoegde
waarde + afschrijvingen

Netto toegevoegde waarde = vergoeding productiefactoren
−
●

Identiteit: inkomen = toegevoegde waarde

Berekenen van bruto binnenlands product (bbp) van totale economie

alle productie binnen een gegeven land.
DUS Som van toegevoegde waarde in een bepaald land.
−

Niet alle output, leidt tot dubbeltellingen
o

Outputs die andere bedrijven gebruiken voor hun productie als grond- of
hulpstof = intermediaire goederen

o
−

Enkel de geproduceerde finale goederen tellen mee

Alternatief: dubbeltelling van intermediaire goederen vermijdenenkel alle
geproduceerde finale goederen (consumptie & kapi goederen) + output v/e
economie bep als totale waarde daarvan

c. 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,...  belang onderscheid activiteit en agent
Drie soorten beslissingsnemers (invid/collectief)
a. Gezinnen
b. Ondernemingen
c. Overheid (publieke goederen) Lees blz 32-33

d. Een kringloop
●

Gezinnen en consumenten enerzijds en producenten en ondernemingen anderzijds zijn geen
synoniemen

●

Gezinnen consumeren, maar zijn ook eigenaar van de productiefactoren DUS
op factormarkt -aanbieders,

●

op outputmarkt- vragers

Ondernemingen produceren consumptiegoederen, die de gezinnen kopen voor
behoeftenbevrediging DUS vragers op factormarkt & aanbieders op outputmarkt

●

Eenvoudige economische kringloop (zonder overheid):

goederenmarkt: kleren voor de
gezinnen,voeding, diensten en
die komen van de
ondernemingen. Een goed wordt
ingeleverd voor geld.
Factormarkt: ondernemingen
kopen de productiefactoren van
gezinnen.
Reële stroom: gebruik van geld
Geld stroom: inkomen in geld
Inkomenscreatie: dus ze
creëren goederen en toegevoegde waarde

3. Welvaart en economische groei
a. Van arm naar welvarend
●

Groei is een recent fenomeen. In de 19e eeuw kende België nog hongersnoden, vandaag zijn
we enorm rijk en welvarend. Het gaat over gem groei dus ni iedereen is arm/ rijk is dus bbp
−

Op wereldvlak is het bruto binnenlandse product (bbp) in 2015 gemiddeld 564
maal hoger dan in jaar 1

−
●

De laatste verdubbeling van het bbp duurde slechts 19 jaar

De wereldbevolking groeide veel trager, met factor 32,5
Bbp = dus alle toegevoegde
waarde in een bep
tijdsperiode

Miljarden 1990-ppp- dollars :
Correctiefactor:
Dekoopkracht die je met 1
dollar in het jaar 1990 in de
VS zou hebben. = Alle
inkomens van landen zijn
omgezet naar iets
vergelijkbaars. Zo gaan we
cijfers vergelijken. Dus bpp is een manier van omzetten naar iets da je alles kan vgl.
Het bbp ‘per capita’ Hoe groot is het stuk taart dat per inwoner beschikbaar is = welvaartsindicator

Cross-sectie of dwarsdoorsnede (cijfers per kolom):
●

Versch landen/werelddelen op 1 punt in de tijd met elkaar vgl  ongelijkh tss landen &
binnen landen

●

Beide inkomens zijn vergelijkbaar in termen van koopkracht
−

Beide uitgedrukt in ppp-dollars (Purchasing Power Parity, of koopkrachtpariteit).

−

De cijfers zijn in ‘reële termen’: hoeveel goederen en diensten kan je met 1
dollar in alle werelddelen of op eender welk tijdstip kopen?

Longitudinaal perspectief (cijfers per rij) tijdreeks:
●

Wereldhandel = belangr verklaring voor welvaartsgroei
!

Groei bbp per capita geografisch ongelijk verlopen

●

Economische groei = wijziging bbp per capita door de tijd heen

●

West-Europa: breuk vanaf industriële revolutie

●

Steile opkomst van ‘Western offshoots’ (VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland)

●

Comeback van China: gem is nog steeds ni zo hoog ma eerst was china rijk dan felle daling
en dan vanaf 70 is die terug gaan stijgen

●

Afrika hinkt achterop.
1. Groei is recent
2. Groei is ongelijk verdeeld onder de landen

●

Bbp is zeker geen perfecte maatstaf
−

Zegt niets over verdeling van inkomen

−

Bevat ook zaken zoals luchtvervuiling, reclame voor sigaretten,...

−

Robert F. Kennedy: ‘It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom
nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country, it measures
everything in short, except that which makes life worthwhile’

●

Ook gezondheid is belangrijk voor welzijn
−
−

Samenhang tss bbp per capita en levensverwachting
Bij elke verdubbeling van het inkomen stijgt de levensverwachting met iets meer dan
4 jaar

b. Niet alleen meer, maar ook anders (produceren)
In 1853 ging meer dan twee derde van de uitgaven naar voeding en drank. Nu max 15%
Nu meer: Restaurantbezoeken en toerisme, Ontspanning en cultuur, Transport en communicatie

 Probl bij vgl consumptiepatronen door tijd: nu meer producten & nieuw
 Verschuiving weerspiegeld aan productiezijde = reallocatie vd productiefactoren
●

Aandeel landbouw in werkgelegenheid gedaald

●

Desindustrialisering sinds WOII

●

Dienstenindustrie belangrijkste sector geworden
= rijker en spenderen anders

4. Productiviteit als motor van onze welvaart
●

Hoe komt het dat we zo rijk zijn geworden?

NR. 5: Bevolking opgedeeld obv leeftijd.
NR. 4: Opsplitsing werkbekwame leeftijd in actieven en niet-actieven = Activiteitsgraad (stijging bcs
toename VR op arbeidsmarkt
NR. 3: Werkloosh: actieven die onvrijwillig geen arbeidsplaats vinden
NR. 2: gem aantal uren dat er gewerkt wordt door gem werknemer.  is ook gedaald over de tijd.
 bbp over veel gesplitst + alles heeft natuurlijke grens (blz45)
DUS

bbp per capita kan enkel blijvend toenemen als eerste factor toeneemt
NR. 1: productie per gewerkt uur
 We werken niet meer, MR veel productiever: met dezelfde inzet van middelen
produceren we veel meer dan vroeger. ( 18x meer geprod dan vroeger)
WRM

●

●

Technologische innovatie: weefgetouw en computer

●

Arbeidsverdeling en specialisatie: zie fordisme

●

handel is toegenomen

Arbeidsproductiviteit = de geproduceerde output per uur gepresteerde arbeid.

a. De speldenfabriek van Adam Smith
Adam Smith = ‘vader van het moderne economische denken’
- Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations
 Heeft zelf veldoz gedaan in productie van speldenfabriek
18 handelingen nodig om een speld te maken
Ongeoefende werker kan er 20 maken per dag
Als arbeiders productieproces opsplitsen en zich elk specialiseren in een handeling
kunnen 10 werkers samen 48 000 spelden per dag maken
= Productiever!
WRM
−

Arbeidsverdeling: de juiste werker op de juiste plaats

−

Specialisatie zorgt voor tijdswinst (‘learning by doing’)
 EVOLUTIE ESSENTIEEL IN OVERGANG NR MODERNE GROEIENDE ECONOMIE
Later verdere groei ook dankzij techn wijzigingen

b. Het doemscenario van Malthus
Technologische veranderingen als tweede reden
Thomas Malthus: Doemscenario (principles of population)
Beschrijving spanning tss bevolkingsgroei (geometrisch) en voedselproductie (lineair)
 Bevolking groeit geometrisch:

verdubbelt gedurende dezelfde tijdsperiode
(1,2,4,8,…): gevolg v ’Passie van de
geslachten’ + ontw in vs (overvloed voedsel)
 Productie groeit lineair:
stijgt met zelfde hvlh gedurende dezelfde
tijdsperiode (1,2,3,…)
 (Bevolking/ Productie)= voeding per arbeider
DUS verdubbeling arbeiders leidt tot minder dan een verdubbeling vd
voedselproductie, wat minder voedsel per hoofd betekent
WRM hvlh & kwaliteit vh land vergroten nt dr de tijd heen
DOEMSCENARIO: de ‘malthusiaanse val’
Hvlh voedsel per hoofd vd bevolking verlaagt (1, 1, 3/4, 1/2,..)
Miserie en zonde bevolking groeit nt onbeperkt, mr aan zelfde snelh als
hvlh voedsel
DUS hvlh voedsel per hoofd vd bevolking + net gng om te overleven
Spanning tss bev & voedsel = geen vooruitgang
KRITIEK: Malthus zag de immense productiviteitswinst in de landbouw over het hoofd
(techn innovatie) + contraceptie + Belang van handel

c. Ricardo en de voordelen van internationale handel
Internationale handel als derde reden
David Ricardo: Political Economy
 Bekend door theorie vd comparatieve voordelen (modellen zijn slechts
vereenvoudigde weergaven vd werkelijkh!!)
Eenvoudig vb:
2 landen: eng en portugal
2 producten: wijn & textiel
Elk land beschikt over 360 000 manjaren (hvlh arbeid die iemand kan doen op
een jaar)
Port heeft absoluut voordeel: kan beide producten met minder manjaren
produceren
Stel da Engeland alle manjaren inzet voor de wijn: 360 000/ 120 = 3000
eenheden wijn (120 zit in schema slide)
Productiemogelijkhedencurve = alle mogelijke combi van wijn en textiel op
grafiek: BA = alle mogelijke combi voor engeland PMC e
DC= Portugal
4500 eenheden wijn= alle manjaren bij wijn,
4000 eenheden textiel = alle manjaren bij textiel

Lijn Portugal meer naar rechts, dus P kan meer produceren dan Engeland met
minder manjaren = Absoluut voordeel portugal
Pas op! Nie kijken nr absolute voordeln, mr naar relatieve (comparatieve voordelen)
Opportuniteitskost = alternatieve mogelijkh die verloren gaat dr productiefactoren op
een specifieke manier aan te wenden
Bv: eng produceert enkel wijn, mr wil graag ook textiel
Manjaren weghalen uit wijnsector en voegen bij textiel. Dan kan je
minder wijn produceren 100/120= 5/6 eenheden wijn minder dr 1 eenheid
textiel te produceren
 Vloeit voort uit feit dat men beperkt middelen heeft: keuzes maken!!
‘Kiezen is verliezen’
Tabel opportuniteitskosten
Relatieve kosten P en E verschillen. Engeland wijn is relatief duurder dan in Portugal.
Textiel: Eng comparatief voordeel: textiel blijkt goedkoper te zijn in engeland.
Opportuniteitskosten is kleiner dan in portugal
Productiemogelijkheidscurves en opportuniteitskosten
Port: 1 eenheid wijn minder produceren = 8/9 eenheden textiel meer produceren
= Opportuniteitskost
Ruil tss engeland en portugal met een ruilverhouding tss 5/6 en 9/8 eenheden, dan
kunnen beide landen winnen
Slide 48: Consumptiecurves van engeland en portugal komen erbij
 Door ruil ligt cmc verder naar rechts bij engeland = men kan meer consumeren
dan dat men kan produceren in een land
Dus beide landen winnen bij internationale handel
Waar de curves liggen hangt af vd marktmacht v/e land
CONCLUSIE: Bij een verschil in opportuniteitskosten leiden specialisatie en ruil tot ruimere
consumptiemogh vr alle partijen (win-winsituatie) en potentieel tot welvaartswinsten = PARETOVERBETERING

5. Welvarender, maar niet gelukkiger?
Bbp per capita is sterk gestegen over laatste decennia, gemiddeld geluk constant
Als w gemiddeld geluk tss landen op een moment in de wereld op 1 tijdstip:
wel verband tss inkomen en geluk
DUS

(Voor elke verdubbeling van het inkomen, stijgt het
gemiddelde geluk met eenzelfde hoeveelheid)

Longitudinaal stellen we geen samenhang tss welvaart en geluk vast. In een cross – sectie
zien we wel een samenhang = EASTERLIN-PARADOX Robert Easterling

Verklaringen
Enkel voor relatief rijke landen (boven bep inkomensniv geluk ong constant) !niet altijd
Samenhang ( correlatie), mr geen causaliteit
 Versch opties
1. Hoger inkomen impliceert hoger geluk (positief causaal verband)
2. Geluk bepaalt inkomen (omgekeerde causaal verband)
3. Derde factor die zowel geluk als inkomen positief beïnvl, geen causaal
verband tss beide, wel correlatie (bv: Gezondh)
OZ: verband inkomen en geluk, dus optie nie uitsluiten, mr gezondheid zeker ook
een invloed
Paradox: beide figuren tonen een tegengesteld patroon, mr spreken elkaar niet tegen
 Hoger inkomen leidt tt meer geluk. Als onze buren rijker w, w zij gelukkiger
(ceteris paribus)
mr
daalt ons geluk
+ We wennen aan hoger inkomen: geluksgevoel deemstert weg.
 DUS Hoger inkomen veroorzaakt effectief meer geluk mr op lange termijn blijft
daar nie veel van over
Ceteris paribus = effecten van de verandering van één variabele te zuiveren van de effecten van tal
van

andere veranderingen die zich tegelijkertijd zouden kunnen voordoen. (alle overige factoren
veranderen niet)

HOOFDSTUK 2: Individuele rationaliteit en sociale interactie
1. Het individuele gedragsmodel: rationele keuze
Sv= samenspel v gedragingen v individuele mensen
Om individueel gedrag te begrijpen veronderstelt economische wetenschap dat mensen
keuzes maken, beslissingen nemen
 Binnen de eigen mogelijkh probeert iedereen het best mogelijke resultaat te bereiken
= het rationele keuze-model
Wiskundig modelleren:
Wat mensen nastreven = doelstellingsfunctie
Optimaliseren v doelstellingsfunctie onder nevenvw = rationeel keuze-gedrag
Bv. Gezin dat maximaal behoeften wil bevredigen kan niet meer kopen dan het
inkomen toelaat
Centraal = individuele beslissingen
Rationale economische agent = homo economicus

(alle mensen die beslissingen nemen over de
economie)

MISVERSTANDEN
!!! betekent nt dat homo economicus alles voor zichzelf houdt en egoistisch is!!
gn veronderstelling over precieze inh v voorkeuren: kan bv. Altruïstisch of zelfzuchtig
zijn
Veronderstelling rationele econ agenten die rationele keuzes maken binnen eigen
mogelijkheden
! Mensen beschikken nt noodzakelijk over perfecte informatie
 inform kan kosten met zich meebrengen, indien kost te hoog  rationeler om zich
slecht of gedeeltelijk te informeren
Methodologisch individualisme (Max Weber)
Sociale fenomenen w verklaard via individuele gedragingen, ipv klassen – of
groepsdynamieken
Economische wetenschap heeft een dergelijke individualistische invalshoek en heeft als bedoeling
om mts fenomenen te verkl met klein aantal principe (modellen)
Model= meestal vereenvoudigde weergave vd werkelijkh dat zich focust op essentie
Klein aantal bouwstenen en veronderstellingen
Concept v evenwicht speelt grote rol:
Individueel evenwicht = dat gedrag kiezen dat voor beste resultaat zorgt, individu
heeft geen belang bij andere keuze maken
Maatschappelijk evenwicht = geen enkele econ agent heeft belang om eigen situatie
te veranderen gegeven wat de anderen doen
 CONCL: gedragsreacties van economsiche agenten inde eerste plaats bepaald dr hun eigen
visie op wat vr henzelf belangr is & nt dr wat de overh of de werkgever als optimaal
beschouwt vr de sv of vr het bedrijf

2. Individuele beslissingen en sociale interacties: speltheorie
Speltheorie: grote sprong vanaf WOII, nucleaire afschrikking
= leert ons voornamelijk dat individuele rationaliteit kan leiden tot ongunstige uitkomsten voor
iedereen
Dus
kan geinterpr w als coordinatieprobleem van individ beslissingen in
situaties waar bindende afspraken onmog zijn
Erg gestileerd, mr vatten kern economische coordinatieprobleem samen

2.1. Spelers, strategieën en resultatenmatrix
Rationele economische agenten houden bij hun beslissingen rekening met de reacties van anderen
 Ontst sociale interactie - Speltheorie analyseert deze interactie
 Analogie tss spel en vele situaties waarbij spelers rekening houden met actie van
andere spelers

Spel w bep dr
 Aantal spelers
 Mogelijke strategieen vr elke speler
 Resultaat vr elke speler, dat afh is v d gekozen strategieen v elke andere spelers
Wij beperken ons tt spel met 2 spelers en 2 mog strat
Spelen = kiezen v strat
Strat= mogelijke acties v/e speler
 Zuivere strategieën: elke speler speelt een v haar strat
 Gemengde strat: speler kiest kansen waarmee de strat w gekozen
(bv: willekeurig schoppen opdat keeper niet weet waar geschopt zal worden)
Resultatenmatrix of payoffmatrix = tonen uitkomsten vh spel
Ieder spel zal spelregels opbrengen:

veronderstelling rationaliteit van elke speler
(Zelfbewuste keuzes met verwachting best mogelijke
uitkomst)
Veronderstelling dat iedere speler denkt dat andere
spelers ook rationeel zijn

2.2. Het gevangenendilemma
= 2 criminelen plegen overval waarbij geschoten w en mensen gewond raken
Er is onvoldoende bewijs da gebruikte wapens van hen zijn, mr niet da zij de overval gepleegd
hebben
Ze w apart gevangen gehouden en ondervraagd
Uitkomsten:
Beiden ontkennen (2j gevangenis vr verboden wapenbezit)
Beiden bekennen (8J)
De ene bekent andere niet (1j cel vr de klikspaan, 10j vr de kompaan)
( Zie resultatenmatrix blz 69)
Niet bekennen is relatief gunstig, mr geen stabiel uitkomst, neiging bij gevangenen is groot om af te
wijken van wat afgesproken werd
 dus bekennen = dominante strategie voor beide spelers ( EVENWICHT IN DOMINANTE STRAT=
combi van dominante strat)
Dominante strategie: strat die je altijd zult volgen ongeacht wat de ander doet
Gedomineerde strat: strat die je nooit zou volgen
 Rationele speler kiest nooit gedomineerde strat
(SLIDE)
Verwachte uitkomst is allesbehalve ideaal = niet-cooperatief
<-> cooperatieve uitkomst: zou voor beiden een beter uitkomst betekenen

Conflict mogelijk tss indiv rationaliteit en het bereiken v/e sociaal wenselijke uitkomst
Probl v cooperatie hier: elke speler altijd incentive om toch afwijken van wat afgesproken w
Sociale instituties om tot de cooperatieve uitkomst te komen: sociale normen, overheid

2. Individuele beslissingen en sociale interacties : speltheorie
2.3. Het Nash-evenwicht
John Nash
Wiskundig genie, tragisch leven: paranoide schizofrenie, nobelprijs econ
Aangetoond dat in elk eindig spel, altijd Nash-evenwicht.
NASH EVENWICHT
Nut:

Maakt het mogelijk de uitkomsten te voorspellen van spelen met of zonder
dominante strategieen)

= Combinatie van strategieën waarbij geen enkele speler zijn (optimale) strategie wenst te
wijzigen, gegeven de (optimale) strategie van de andere spelers
Evenwicht = situatie waarbij geen enkele economische agent er nog belang bij heeft om
zijn gedrag te veranderen
 Elke speler heeft verwachting over wat de andere speler gaat doen
 Sleutelbegrip in moderne theorie
Eenvoudig en breed toepasbaar
Toepassingen vb: prijszetting van bedrijven met marktmacht
Doping in de wielersport
 Hoe vinden?
Nash-evenwicht kan gevonden worden door te vertrekken van een willekeurige
combinatie van strategieën en na te gaan of een speler van zijn strategie zal willen
afwijken gegeven de strategie van de andere speler
Ja: Geen Nash ev, Nee: wel Nash ev
Bv: gevangenendilemma: dominante strategie is bekennen
(s2, t1): geen nash evenwicht
(s1, t2): Voor speler 1 blijft ontkennen beste, dus speler 1 geen incentive om af te
wijken. Speler 2: incentive om af te wijken DUS geen nash
(s2, t2): Speler 1 incentive om af te wijken bcs kans op minder gevangenistijd
(S1, t1) speler 1 geen incentive om af te wijken, speler 2 ook niet = NASH EV
Verder:
De combinatie van dominante strategieën = altijd een Nashevenwicht
! Het bestaan van een Nash-evenwicht wil niet zeggen dat er dominante strategieën zijn
Nash-evenwicht is algemener en fundamenteler concept dan evenwicht
Meerdere Nash-evenwichten zijn mogelijk

Nash toonde aan dat elk (eindig) spel een Nash-evenwicht heeft, soms enkel als combinatie
van gemengde strategieën

2.4. Het belang van coördinatie: the battle of the sexes
Avondje uit: meneer verkiest voetbal, mevrouw bioscoop
Coördinatie is cruciaal:
• Beiden gaan liever samen uit dan alleen
• Beste keuze hangt af van wat de andere kiest
Zie resultatenmatrix slides 20
(0,0) geen nash
(1,3) wel nash want geen incentive om af te wijken
Geen dominante strategie, wel twee Nash-evenwichten (domi strat= strat dat ge altijd doet
ongeacht wat de andere doet)
• Welk evenwicht tot stand komt, kan bvb afhangen van sociale normen
• Bij gendergelijkh zijn beide evenwichten even aannemelijk
Simultaan (elke speler op hetzelfde moment aan zet)
of sequentieel spel (spelers in bepaalde volgorde aan zet)
leidt tot andere uitkomst

Gevangenendilemma: geen belang simultaan of sequentieel
! Dominante strategieen: ook geen belang simultaan of sequentieel
Voorafgaand overleg tss de spelers wijzigt de Nash-evenwichten niet, mr kan helpen
om de strategiekeuzes vd spelers te coordineren en het Nash-evenwicht te kiezen als
er meerdere Nash-evenwichten
Resultaten matrix 22 (lichte wijziging: mevr ook liever naar de voetbal)
(3,3) en (1,1) = nash evenwichten, maar eerste is beter dan tweede nash evenwicht
Uitkomst zal wrs (3,3) zijn
Resultaten matrix 24
(0,0) en (0,0) = nash evenwichten
= symmetrisch spel: schuin zelfde
 Twee Nash-evenwichten:

Zonder afspraken is coördinatie niet evident
Zeer gemakkelijk om afspraken te maken

BELANG VAN COORDINATIE
Abstracte spelstructuur (van de vb) komt op grote schaal terug in moderne economieën met
doorgedreven arbeidsverdeling

Bv: Ontwikkeling industrie-standaarden (universele oplader vergt coordinatie)
Bij meerder nash -ev:

Verfijnen van evenwichtsconcept (bijkomende eisen aan evenwicht
opleggen)
Sociale mechanismen bepalen evenwicht dat geselecteerd w

3. Bindende afspraken, sociale normen en overheidstussenkomst
Verwachte uitkomst is niet altijd de best mogelijke uitkomst
Bv. Gevangenendilemma
Coördinatie is bovendien niet altijd evident
Gemaakte afspraken worden niet altijd nageleefd
(vral wann afspraken nt resulteren in Nash-ev)
Herhaalde spelen leiden tot andere uitkomsten
Makkelijker om afspraken te maken
Langetermijnvoordelen van coöperatie
Sociale gedragsnormen
‘Tit for tat’
Starten met ontkennen
Volgende keer handelen aanpassen aan wat andere doet
Als sociale normen niet spontaan ontstaan, of w nageleefd -- kan overheid optreden
= economische agent met dwangmacht (kan strat opleggen/verbieden)
Geschikt om coördinatieproblemen op te lossen
Informele sociale instituties (normen & afspraken) en formele politieke instituties (overheid)
kunnen dus leiden tot meer efficiënte sociale uitkomsten

Hoofdstuk 3: Vraag en aanbod
1. De vraag als uitdrukking van bereidheid tot betalen
1.1.

Algemene en partiële vraagfuncties
De marktvraag =

Beschrijft hoe de totale gevraagde hvlh v/e goed of dienst
varieert wann factoren die h koopgedrag beïnvl, veranderen
Resultante vh gedrag v meerdere individuele econ agenten

Bv. gevraagde hoeveelheid broodjes wordt door veel factoren beïnvloed (prijs, prijs
alternatieven, inkomen consum,…)
Algemene vraagfunctie = verband dat we leggen tss de gekochte hvlh v/e goed en alle
factoren die het koopgedrag beïnvloeden

Q= V (p,pfriet, pkebab, ppizza,.., y, seizoen, reclame,…)
Ceteris paribus: ‘alle andere zaken gelijkblijvend’
= concept binnen wetenschap, je houdt al de rest constant en
één ding verander je
Leidt tot partiele vraagfunctie ( alles na streep wordt constant gehouden, ‘p’
voor de lijn is prijs en die veranderen wij, v =
vraag)
Q= V ( p|p friet, p kebap,…, seizoen,..)
Q= V(p)

1.2.

De vraag naar broodjes
Hoeveel willen verschillende mensen maximaal betalen voor een broodje?
Wat is hun reservatieprijs?
= prijs bereidt om max te betalen, bep dr voorkeuren
= maatstaf vr de waarde die potentiele koper hecht aan broodje
(subjectieve voorkeuren)
SL9: Negatief verband tss gevrgde hvlh & broodjesprijs (blz 91)
Hoe goedkoper broodjes, hoe meer er gevraagd worden
Beweging op de vraagcurve: verandering in gevrgde hvlhd tgv
verandering in de prijs
Oppervlakte onder vraagcurve
= bereidheden tot betalen van alle consumenten = totale waarde die
markt hecht aan goed
Totale Consumentensurplus = som v alle individuele surplussen
Surplus=

Alle broodjes worden aan zelfde prijs verkocht mr
sommigen kopen broodje voor prijs onder hun
reservatieprijs

Grafiek blz 92

1.3.

De marktvraagcurve
SL15, blz 93
Heel veel potentiële kopers met heel veel versch reservatieprijzen leidt tt een vloeiende,
continue vraagcurve
Vanaf verticale as: intercept toont persoon met grootste betalingsbereidheid. Boven
€8 worden geen broodjes verkocht
Vanaf horizontale as: naarmate meer broodjes gevraagd worden, daalt de maximale
betalingsbereidheid voor laatst gekochte eenheid
Vraagcurve geeft steeds de max marginale bereidh tt betalen weer: de bereidh tt
betalen vr een extra broodje

Donkere opp + blekere = totale bereidh tt betalen bij prijs van 3euro OMDN
Donker = consumentensurplus QMD

2. Het aanbod als uitdrukking van marginale kosten
2.1.

Algemene en partiele aanbodfuncties
Het marktaanbod =

hoe de aangeboden hoeveelheid van een goed of dienst
varieert wanneer de factoren die het verkoopgedrag
beïnvloeden, veranderen
Resultante vh gedrag v meerdere individuele econ agenten
(zoals bij marktvraag)

Algemene aanbodfunctie blz 94:
Q = A (p, pA, pK, pingredienten,…)  q= totaal aangeboden hvlh
Leidt tot partiele aanbodfunctie
Ceteris paribus-veronderstelling
Q = A (p| p, pA, pK, pingerdienten,…)

2.2.

of

q = A(p)

Het aanbod van broodjes
Reservatieprijs: gegeven de kostenstructuur, wat is de prijs beneden dewelke de
producent geen broodje op de markt wil of kan brengen?
Niet bepaald door voorkeuren, maar dr productiekosten
 Prijs stijgt naarmate er meer broodjes gemaakt w
(hoe hoger productiekosten, hoe hoger reservatieprijs)
Hoe duurder broodjes, hoe meer geproduceerd
Prodkost ook invl op aanbod: nrmate grotere prod  grotere marginale
kosten vr producent
Zie SL21

Beweging langs aanbodcurve (sl23, blz96)
= verandering in aangeboden hoeveelheid ten
gevolge van verandering in prijs
Producentensurplus = Broodjes die boven reservatie- of kostprijs van producent w
verkocht
Totale producentensurplus = Som v alle individuele surplussen

2.3. De marktaanbodcurve

sl27 curve

Vloeiende, continue curve bij heel veel potentiële aanbieders en verschillende reservatieprijzen
(veronderstelling)

Vanaf verticale as: intercept toont dat reservatieprijs om eerste broodje op de markt te brengen €1 is
Vanaf horizontale as: minimale prijs die producenten willen krijgen om extra broodjes te produceren
Marginale kosten
€1 voor 1ste broodje, €3 voor 300ste broodje, €7 voor 600ste
Totale ontvangsten: OMDN
Totale kosten: OQDN
Producentensurplus: QMD (over alle producenten samen) = ‘winst’ vr onderneming

3. Prijsvorming
Marktvrg & marktaanbod samenbrengen- WRM: interactie tss vrg &aanbod analyseren
(Vr het eerst uitgewerkt in Alfred Marshalls Principles of Economics)

3.1. Het marktevenwicht SL30, blz98
Meer vraag nr broodjes 2euro dan dat er aanbod is  Vraagoverschot
Consumenten tt meer bereidh om te betalen zullen meer bereid zijn om te kopen
Markt = in evenwicht als ‘vraag=aanbod’ (dus gn vrg/aanbodoverschot) = ‘E’
Bij vrijemarktwerking:
Bij lage prijzen: veel consumenten willen kopen, verkopers bieden te weinig aan (=
vraagoverschot)
Bij hoge prijzen: veel producenten willen verkopen, er zijn te weinig kopers (=
aanbodoverschot)
Gevolg: neerwaartse of opwaartse druk op de prijs tot aanbod of vraagoverschot is
weggewerkt (blz 99)

!!! Evenwichtsprijs en evenwichtshvlh w in realiteit nt vaak gerealiseerd:
WRM Aangeboden hvlh kunnen minder snel variëren
Frequent aanpassen v prijzen impliceert kosten vr aanbieders
Veelvuldig verschuiven v vraag- en aanbodcurves
(telkens nieuw evenwicht zoeken) Bv: dr coronavirus = schok vr de markt, nieuwe
evenw vinden
TOCH
Spel van vraag en aanbod + daaruit resulterende evenwichtsprijs= relevant
 de richting v evolutie markt w erdr aangegeven
Alfred Marshall : ceteris paribus, vrg&aanbod, prijselasticiteiten
SL32

3.2. De algebra van lineaire vraag – en aanbodcurven
SL34, blz 101 : VRAAGCURVE
V(p)= (600/p) + 100
V(p)= -200ln p + 500
V(p)= 600- 100p (lineair verband : intercept=600, rico= -100= de afgeleide vd
vrgfunctie nr de prijs (dv(p))/dp )
= Voorbeelden van partiele vrgfuncties (functionele vorm)
 Vrgcurves ingeschat dr econometristen
!! Marshall zette de verklaarde variabele (q) op de horizontale as, en de verklarende variabele (p) op
verticale as (in wiskunde omgek)
 Onderscheid is niet zo strikt:
kunnen nadruk ook leggen op marginale bereidheid tot
betalen (verticale as) die afhangt van hvlh (horizontale as)
SL36: AANBODCURVE
Kan ook via lin verband: A(p)= -150 + 150p
Evenwichtsprijs = stelt gevraagde hvlh gelijk aan de aangeboden hvlh V(p*)=A(p*)
(op vrg- en aanbodcurve zoeken nr prijs waarbij de gevraagde en aangeboden hvlh
aan
elkaar gelijk zijn)
p*
=de prijs waarbij de gvrgde & aangeboden hvlheden aan elkaar gelijk zijn
= evenwichtsprijs
600 -100p*=-150 +150p*
Hier als p* = 3 en q* = 300

4. Verschuivingen v vrg & aanbod
4.1. Verschuivingen vd vrgcurve
Broodjesmarkt: behalve prijs (p) bepaalt ook gemiddelde inkomen (y) van de consumenten en de
prijs van frieten (pfriet) de gevraagde hoeveelheid
V(p,pfriet) = 50 + 0,25y+ 75pfriet -100p
Wijziging v ‘y’ (verklarende variabel) leiden tt verschuivingen vd partiële marktvrgcurve
Als enkel intercept wijzigt: evenwijdige verschuiving bij een lineaire vraag
(NIET ALTIJD, gwn hier)
(sl40: 1600 en 2 in V(p,pfriet,y) =Nieuw intercept van 600)
SL 41, blz 105!

4.2. Verschuivingen vd aanbodcurve (SL44, blz 106)
(aanbodcurve reflecteert marginale kosten v/e onderneming)
Elke verandering in productiekosten veroorzaakt een verschuiving van de partiële aanbodcurve
Bv. verlaging werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid, olieprijsstijging, technologische
vernieuwing,…
Aanbodcurve verschuift omhoog (= aanbod is gedaald)
Bij elke geg prijs is de aangeboden hvlh kleiner gew na bv. stijging van de energieprijs
Aanbodcurve verschuift omlaag (= aanbod is gestegen)
Bij elke geg prijs is de aangeboden hvlh groter gew na bv. daling van de werkgeversbijdragen
voor sociale zekerheid

4.3. Comparatieve Statica
Verschuivingen van vraag- en aanbodcurven gebeuren constant
 Marktevenwicht = slechts momentopname
Comparatieve statica = vgl v nieuwe met oude evenwicht, mr beschrijft niet hoe!
Bv. reizen naar Mexico na uitbreken Mexicaanse griep in 2009; toerisme-industrie na uitbreken
Corona-virus SL47

Hoofdstuk 4: Elasticiteiten en schokken
1. Eigen prijselasticiteit van vraag en aanbod
1.1 De eigen prijselasticiteit van de vraag
Prijselasticiteit vd vraag = meet mate v impact nr aanleiding v/e prijswijziging
Werken met relatieve verhoudingen die vglbaar zijn + relatieve impact op de vrg

Dimensieloos concept
SL 5-6

Een prijsdaling van 25 procent genereert een verandering in
gevrgde hvlh van 100procent
Bijna altijd negatief:
prijs en hvlh bewegen in tegengestelde richting
('law of demand' geldt voor normale goederen)
! Bestaat theoretische mogh dat prijsdaling ook in hvlh daling resulteert

(SL7 niet kennen, wel weten wat elasticiteit is)

-1 is grens tussen ‘elastisch’ of ‘inelastisch’
 vrg nr een goed of dienst = elastisch in een bep punt als de eigen prijselasticiteit kleiner is dan -1
Vb. SL8: ԑᵛᵨ = -1,5 betekent dat als prijs stijgt met 1% daalt gevraagde hoeveelheid met 1,5%!!!!
 vraag nr een goed of dienst = inelastisch in een bepaald punt als de eigen prijselasticiteit zich
bevindt tss -1 en 0 (bij normale goederen)
Vb: : ԑᵛᵨ = -0,5 betekent dat als prijs stijgt met 1% daalt gevraagde hoeveelheid met 0,5%!!!!!!
= prijsgevoeligh
Hoe meer je daalt op grafiek, hoe lager absolute
waarde elasticiteit
Geldt enkel bij lineaire vraagcurves

P= oorspronkelijke prijs
Q of V(po) = gevraagde hvlh

1.2 Perfect elastische en perfect inelastische vraagcurven
Extreme gevallen:
Perfect inelastische vraagcurve 

gn enkele reactie vd gevrgde
hvlh op prijsverandering
(verticaal)
Vrg= constant gelijk aan q

Perfect elastische vrgcurve  Reactie is uitermate groot
(Horizontaal)
Met uitz v beide grensgevallen is elasticiteit v/e lineaire vraagcurve niet constant langsheen de curve

1.3 Relatie tussen prijselasticiteit van de vraag en verandering in opbrengsten
Nt noodzak geval dat als prijs stijgt dat opbrensten stijgt:
Relatie tussen totale uitgaven aan goed enerzijds, en de prijs van goed anderzijds.
TO(p) = p * V(p) (prijs per ticket maal gevraagde hvlh)
Totale opbrengsten hangen op dubbele manier af van de prijs:
Niet a priori duidelijk wat er met product gebeurt

Als gevraagde hoeveelheid sterk reageert op prijswijziging, kunnen
inkomsten dalen bij een prijsverhoging (prijselasticiteit, gevoelige prijs)
Als verandering in vraag beperkt is, kan prijsverhoging leiden tot hogere
inkomsten
Prijselasticiteit bepaalt richting van 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 = negatief verband tss prijs en gevrgde hvlh
 Eigen prijselasticiteit is meestal negatief
Negatief prijseffect is resultaat van twee tegengestelde krachten:
 Effect 1: substitutie-effect: substitutie duurder product dr goedkoper
 Effect 2: Inkomenseffect: prijsstijging heeft negatief effect op koopkracht

Normale goederen:

Gevraagde hoeveelheid neemt af wanneer prijs stijgt
Substitutie- en inkomenseffect van prijsstijging in zelfde richting

Giffen-goederen:

Gevraagde hvlh neemt toe wann prijs stijgt
Vraagcurve verloopt stijgend
(stijging prijs brood  geen andere voedsel dus meer consumeren)

Empirisch kan vastgesteld w dat de vraag elastischer w naarmate:
●

Er meer vervangproducten aanwezig zijn

●

De vraag een minder dringend karakter heeft

●

Het aandeel van het beschouwde goed in het budget groter wordt

●

De beschouwde tijdsperiode langer wordt

1.5.

De prijselasticiteit van het aanbod

Het aanbodcurve
●

Dimensieloos getal (niet in m of kg) om de reactie van verkopers op prijsveranderingen te
meten

●

De lijn op een grafiek is ni perse recht p staat op de Y-as en Q op de x-as

●

Boogelasticiteit van het aanbod (is grote veranderingen van prijs):

De teller in de breuk van de nummer is p0 oorspronkelijke
prijs  je leest dus de curve af

150- 100/
100 = 0,5
100-50/ 50

●

Puntelasticiteit (ziet de minimale veranderingen

van de

prijs in 1 puntje) :
o

Dit doe je om die delta zo klein mogelijk magen oneindig klein maken dus da is limiet
nemen en dan doe je eig een afgeleiden te maken afgeleide van aanbodcurven van
die p

●

1 is grens tussen elastisch of inelastisch (ԑpa = 1)
Perfect inelastische aanbodcurve:
-

Verticaal

-

Geen enkele prijsverhoging kan toename aangeboden hoeveelheden uitlokken
▪

Bv. landbouwproducten (blz 121)

Perfect elastische aanbodcurve
-

Horizontaal

-

Aangeboden hoeveelheid is onbepaald bij gegeven prijs

-

Prijsnemerschap
▪

Bv. internationale handel: wereldaanbod van olie is voor België perfect
elastisch bij de wereldmarktprijs; aan gegeven prijs kan België zoveel
importeren als het wil

In normale omstandigheden: meer aangeboden bij hogere prijzen (positieve aanbodelasticiteit)

2. De inkomenselasticiteit van de vraag
2.1. Engel-curven
● Functie V  y  : relatie tussen gevraagde hoeveelheid en inkomen
= partiële vraagfunctie : de Engel-curve

Inkomenselasticiteit: weergave hvl % consumptie v/e goed wijzigt als inkomen wijzigt
Je vult Y1 een inkomen in en je trekt daar oorspr
inkomen Y0
Hoe rijker je bent hoe meer je ervan gaat kopen
V(Y) is gevraagde hoeveelheid op basis van inkomen

 dit ga weer boogelasticiteit zijn, want je vult Y1 en
Y0 gewoon in en daar krijg je V (Y1) van

●

Inkomenselasticiteit van de vraag in bepaald punt:

Eerste factor rechterlid = afgeleide vd Engel-curve

 je moet het niet reproduceren ma wel interpreteren:
●

Normale goederen
o

●

Inkomenselasticiteit is positief: vraag neemt toe als consumenten rijker worden

Inferieure goederen
o

Inkomenselasticiteit is negatief: vraag neemt af als consumenten rijker worden

2.2. Relatie tussen de inkomenselasticiteit en de budgetaandelen
Verband tussen grootte van de inkomenselasticiteit en verandering in het budgetaandeel ‘w’ als het
inkomen wijzigt

Als de teller stijgt en de noemer daalt gaat budgetaandeel dalen en inkomen stijgt

●

Budgetaandelen = getallen tussen 0 en 1. Som vde budgetaandelen over alle goederen = 1
o

Vb. budgetaandeel voeding = 0,15 betekent dat 15% van de totale uitgaven besteed
worden aan voeding

●

Budgetaandeel hangt op dubbele manier af van inkomen

●

Inferieure goederen:
Toename inkomen leidt tot afname gevraagde hoeveelheid
Inkomenselasticiteit is negatief
Budgetaandeel daalt als inkomen stijgt
Normale goederen
Inkomenselasticiteit positief
Invloed op budgetaandeel is minder eenduidig te bepalen
1 is ijkpunt
o

Inkomenselasticiteit > 1 : luxegoederen

o

Inkomenselasticiteit < 1: noodzakelijke goederen (als je rijker wordt ga je
minder noodzakelijke goederen kopen)

●

Hwl gevraagde hoeveelheid bij zowel noodzakelijke als luxegoederen toeneemt bij een
inkomensstijging, is er een verschillend effect op de budgetaandelen van beide types
goederen
classificatie van de goederen volgens inkomenselasticiteit

Gezinsbudgetenquêtes
Via die enquetes die over alle producten gaan dan kunnen we curves maken
●

Engel-curve: verband tss inkomen en budgetaandelen, of tss inkomen en gevrgde hvlh

●

Wet van Engel: daling van het budgetaandeel voor voeding naarmate men rijker wordt
 van België
Ersnt Engel  observeerde daling vh budgetaandeel voor voeding naarmate
men rijker w in 19e

3. De kruiselingse prijselasticiteit
=

Relateert de procentuele verandering in de gevrgde hvlh v/e bep goed V ( pz ) aan een
procentuele verandering in de prijs van een ander goed z

●

●

Kruiselingse prijselasticiteit capteert eventuele samenhang
o

Complementen (kaas en wijn): negatief

o

Substituten (friet en broodjes): positief

o

Onafhankelijke goederen (wijn en cd’s): nul

inkomenselasticiteit en (kruiselingse) prijselasticiteit op de markt voor frisdrank

coca cola is een luxe goed want inkomenselasticiteit is boven de 1. En pepsi is onder de 1 dus da is
geen luxe goed dus mensen met een lager inkomen zullen ipv cola pepsi kopen.
Pepsi & sprite = noodzakelijke goederen
Mountain dew & coca cola = luxe goederen

4. De markt in werking
4.1. Aanbodschokken
Aanbodcurve kan verschuiven: droogte in India zorgt dat aanbod van suiker naar links schuift
●

Prijsstijging lijkt logisch gevolg
Mr: evenwichtsprijs ook afh van vraagzijde

●

●

Perfect elastische vraag: geen effect op prijs

●

Steile vraagcurve: scherpe stijging van de prijs

Prijsgevoeligheid bep ook inkomensverandering suikerboeren:
bij inelastische vraag overcompenseert de prijsstijging de reductie in de verhandelde
hoeveelheid en nemen de opbrengsten van de suikerboeren toe

invl v uitblijven van moesson in India op prijs van suiker

invloed vd vraag bij een misoogst

blz129

Meestal wijzigt aanbodschok intercept op verticale prijsas
●

Kostendaling: aanbodcurve verschuift naar beneden

●

Kostenstijging: aanbodcurve naar boven

●

Prijs en hoeveelheid veranderen in tegengestelde richting: hogere prijs en lagere gevraagde
hoeveelheid

●

Effect op prijs en inkomen hangt ook hier af van helling vraagcurve

●

Mate waarin producenten hun kostenstijging kunnen doorrekenen aan consumenten, hangt
o.a. af van de elasticiteit van de vraag

Verdeling van een aanbodschok over prijs- en hoeveelheidsveranderingen

4.2. Vraagschokken
Grondstoffen: hoge prijsvolatiliteit
●

Verklaren via comparatief statische analyse

●

Prijs en hoeveelheid bewegen in dezelfde richting bij vraagschokken
!! Dat is anders dan bij een aanbodschok

●

Effect hangt opnieuw af van elasticiteit andere zijde van de markt

Volatiele grondstoffenprijzen op de wereldmarkt

Bv. prijsinelastisch aanbod van grondstoffen
en prijselastisch aanbod van afgewerkte
producten
●

Vraag verschuift onder invloed van conjunctuur (verandering groeiperc productie)
o

Groei: V1

o

Recessie: V2

●

Inelastisch aanbod: zeer grote prijsschommelingen, kleine hoeveelheidsschommelingen

●

Elastisch aanbod: zeer grote hoeveelheidsschommelingen, kleine prijsvolatiliteit

De prijsvolatiliteit bij een vraagschok hangt af van de aanbodcurve

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 tax shifts (belastingen verschuiven van arbeid naar consumptie)
Budgetenquêtes Europese Commissie:

●

o

Patroon voor voeding bevestigt Wet van Engel: budgetaandeel daalt met inkomen.
Hangt samen met bbp/capita

o

Restaurants en hotels: luxegoed, want budgetaandeel neemt toe met inkomen
(inkomenselasticiteit > 1)

o
●

Alcohol en tabak: budgetaandeel varieert amper met inkomen

Verhoging btw heeft dus verschillend effect op verschillende consumenten (bv. armere
versus rijkere consumenten)

5.2. Prijselasticiteiten voor energiegebruik
Verminderen verbruik van fossiele brandstoffen
Hamvraag: hoeveel moet de prijs verhogen om de vraag naar bv. transport of verwarming te
reduceren?
Gevoeligheid voor prijsveranderingen van kolen, olie, gas of elektriciteit hangt sterk af van
sector tot sector
CO2 -belasting heeft dus heel verschillende gevolgen in verschillende sectoren

Hoofdstuk 5 : Overheidsinterventie in het marktgebeuren
1. Prijsregulering
1.1.

Maximumprijs
Soms oordeelt de overheid dat de marktevenwichtsprijs p* sociaal niet verantwoord is


instellen van pmax, bv. Maximale huurprijs
Slechts zinvol als pmax < p*
Vraagoverschot: voor een prijs van 1500 is er een kleiner aangeboden hoeveelheid dan
vraaghvlh
Aanbod neemt af op lange termijn
Bij onevenwichtige prijzen w de markt bep dr de ‘korte’ zijde van de markt.
Hier dus het aanbodzijde zal bep wat de aangeboden hvlh is
Prijsaanpassing w vervangen dr andere toewijzingsmechanismen,
bv. zwarte markt, rantsoenering, wachtlijsten

P= prijs, q= hvlh
V= vraagcurve, uitdrukking van bereidheid tot betalen
Hoe hoger prijs, hoe minder mensen bereid het goed/dienst te kopen
A= aanbodcurve, marginale kosten van bedrijven
Als prijs lager, minder bedrijven bereid product aanbieden
E= evenwicht, gevraagde hoeveelheid is exact gelijk aan aangeboden hoeveelheid q*,
corresponderende prijs p*
Maximumprijs = 1500

1.2.

Minimumprijs

Bodemprijs
• Slechts bindend als hij boven evenwichtprijs p* ligt
• Aanbodoverschot
Bv. markt voor landbouwproducten in EU vroeger
• Minimumprijs aangevuld met garantie dat overheid overschotten zou opkopen
tegen de minimumprijs
• Graanberg, wijnplas, boterberg
• Belangrijke herverdelingseffecten
♣ Landbouwers wonnen

♣ Europese consumenten en belastingbetalers verloren, net als buitenlandse
producenten (door dumping opgekochte overschotten op wereldmarkt)
• Vandaag meer rechtstreekse inkomenssteun

2. Quota
Restricties op verhandelde hoeveelheid (quotum)
Bv. ivoor
• Aanbodcurve perfect inelastisch bij qmax
• Oefent opwaartse druk uit op
evenwichtsprijs
• Pervers gevolg: moedigt olifantenjacht
aan
• Controles en straffen

Zowel prijsreglementering (minimum- of maximumprijzen) als quota verstoren
marktevenwicht
• Leidt tot vraag- of aanbodoverschotten
• Motieven om te omzeilen
• Niet-marktconform (= geen marktevenwicht, ge grijpt direct in op prijs of aanbod)
Betere alternatieven?
Marktconforme ingrepen met marktevenwichten & kleine ingrepen overheid

3. Indirecte belastingen en subsidies
3.1.

Btw en accijnzen

Accijnsbelasting:

Vast bedrag per fysieke eenheid (liter, kilo,…)

Waardebelasting:

In verhouding tot prijs van goed (btw)
(dus betaalde belasting evolueert mee met prijs)

Indirecte belastingen drijven wig tss prijs die kopers betalen en prijs die verkopers ontvangen.
 verschil:

consumentprijs pv
Som die de koper neertelt voor de wagen (het is prijs die in vraagfunctie verschijnt)
Producentenprijs pA
Wat koper netto overhoudt nadat eventuele belastingen aan de overh w drgestort
(geldt aan aanbodzijde van de markt)
Marktprijs p



Belastingwig NIET afh v feit of een belasting op de producent of de consument w geheven
WRM

t = belastingen
! wig leidt enkel tot andere interpretatie v marktprijs p
In het geval vd belasting op de consument is de marktprijs degenen die de
producent ontvangt
 Bij waardebelasting: wig tss prod- en consprijs groter nrmate prijs stijgt

T= belastingsvoet
 Subsidie is niets anders dan een negatieve belasting (-t)
Als cons betaal je dan minder vr het product dan de marktprijs

3.2.

Verandering in het marktevenwicht als gevolg vd belasting

STEL:

Belasting van 1 euro per geproduceerd broodje. Prijs stijgt niet van 3 naar 4 euro.
Hoe verandert het marktevenwicht wel?

! prijs zal niet noodz stijgen vn drie nr vier euro!

²
Consument gedreven door de consumentenprijs , past gedrag aan
prijs die hij uiteindelijk zal betalen  vraagcurve vd cons afh vd pV
Producenten gedreven dr producentenprijs, prijs die ze zullen
ontvangen vr het goed  aanbodcurve afh v producentenprijs

V(p)= consumentenprijs
A(p)= producentenprijs

OORSPR (zwart):
De vraagcurve is zelfde als ervr (v0)
Aanbodcurve (A0)
Marktevenwicht: 300 gevraagde broodjes,
geassoc met prijs drie euro per broodje
Geen belastingen: consumenten en
producentenprijs en marktprijs gelijk

NU:
Producent onderhevig aan belasting, per eenheid broodje moet producent 1euro betalen
Vergelijken met

Helling = 150 bij beide DUS als prijs stijgt met 1 eenheid zal aanbod met 150 stijgen
Intercept verandert: nu ‘ -300’
 de helling vd curve is zelfde ma zal opschuiven nr links

CONCL
Positieve belasting betekent dat de aanbodcurve zal opschuiven (vert/hor)

Nieuw evenwichtsprijs = 3,6 euro per broodje (240 broodjes verkocht aan 3,6)
Rood opp = belastingsopbrengst
Producentenprijs= marktprijs (p) – 1 = 3,6 -1 = 2,6
Opbrengsten overheid: 1euro belasting per broodje x 240 broodjes= 240
! voorbeeld voor accijns

Belasting op de producent
heeft geen invloed op vraagcurve: consumentenprijs en marktprijs blijven aan elkaar gelijk
leidt tt verschuiving aanbodcurve: producenten trekken hun reservatieprijs op met bedrag
belasting
Nieuw evenwichtsprijs consument neemt niet toe met 1euro
Producentenprijs = 2,6
Verkoper ontvangt 3,6 euro
Moet 1euro belasting doorstorten
Belasting leidt tot
Stijging consumentenprijs: consument moet 3,6 betalen ipv 3
Daling producentenprijs: Krijgt 2,6 ipv 3

3.3.

Verdeling vd belasting over consument en producent

Hoe aandelen in belastingen zullen verschillen hangt af van hoe prijselastisch producenten en
consumenten zijn
Wie draait op voor belasting? = ‘Incidentie’ van een belasting
(wie is drager v belasting: bvb zie vb deels prod & cons)
Verdeling hangt af van helling vraag en aanbod
 Perfect inelastisch
Verhoging consumentenprijs v 3 nr 4 euro
Producentenprijs ongewijzigd
DUS Verkoper kan belasting volledig afwentelen op koper
 perfect elastisch
Consumentenprijs blijft gelijk
Producentenprijs daalt tot 2 euro
DUS Verkopers betalen belasting volledig

Hoe inelastischer de vraag, hoe kwetsbaarder de consumenten vr een afwenteling v belasting op
prod via hogere consumentenprijs
͌subsidies
Links = perfect inelastisch
A1 = aanbodscurve na accijnsbelasting
E0: 300 gevrgde broodjes, geassoc prijs = 3
1euro belasting, betaald dr prod (p-1)
 E blijft zelfde in termen v
hvlheden
= niet prijsgevoelig, volledig prijsbelasting
aan consument
Rechts = perfect elastisch
Vraagcurve = horizontaal
Aanbodcurve nr boven
E1 geassoc met lagere gvrgde hvlh & prijs
gelijk
=> prijsgevoelig, volledig prijsbelasting aan
producent
Hoe prijsgevoeliger vraagzijde, hoe meer belasting gedragen dr producent

3.4.

Een belasting is niet wat ze lijkt

Belasting op producent nt noodzakelijk gedragen dr producent
‘Vervuiler betaalt’ is slogan
! Perfect inelastische vraag naar en perfect elastisch aanbod hollen slogan uit: belasting
volledig gedragen door de consument en niet de producent
Effecten op hvlh ook van belang, zeker indien de overheid verhandelde hvlh wil
terugdringen
 perfect inelast vraag: cons betaalt volledige prijs, mr zelfde hvlh (dus vervuilende
prod nt verminderd)
 perfect elastisch vraag: wel effectief

Bv: hongersnood en voedselsubsidies
Voedselsubsidies kunnen hongersnood niet verhelpen
Perfect inelastische vraag:

prijs

Consumentenprijs blijft dezelfde (P1V = cons prijs = helft v
marktprijs, mr marktprijs is verdubbeld, dus cons
blijft gelijk)
Marktprijs is dubbele van oude
Er wordt exact evenveel verhandeld
Subsidie gaat naar graanverkopers
Enige manier is om aanbodcurve naar rechts te verschuiven

Intercept blijft zelfde, mr helling w negatiever

OPL hongersnood zou zijn G verschuiven nr rechts

3.5.

Belasting op de consument of op de producent?

Analyse voor belasting op consument is analoog
Marktprijs = producentenprijs
Vraagcurve schuift nr beneden met bedrag van belasting

Vanuit standpunt van marktevenwicht heeft onderscheid tussen belasting op consument of
producent geen zin
Voor elke verschuiving aanbod kunnen we verschuiving vraag tekenen
Ook verdeling last heeft niets te maken met verschoven curve
Equivalentie geldt enkel in perfect competitieve markt

4. De woonbonus : een subsidie voor de koper?
= mtr dr overh om wonen betaalbaarder te maken, deel lening van mensen gesubsidieerd door
overheid

●

Effecten woonbonus
Voordeel voor koper?
Voordeel voor verkoper?

Aanbod v huizen = inelastisch
●
Ontleningscapaciteit is belangrijkste
determinant voor prijs
= hvl geld je kan ontlenen bij de bank
● Woonbonus wordt bijna volledig
‘gekapitaliseerd’
Verkopers kunnen prijs opdrijven
Kopers kunnen die prijs ook betalen
dankzij bonus
gekleurd rechthoek = kostprijs vd subsidie vr d overheid

HOODFSTUK 6 : De consument
1. De budgetbeperking
Micro-economie = gedrag van individuele economische agenten (consumenten, producenten,…)
Macro-economie = studie van economieen als geheel (economie van belgie, wereldeconomie,…)
Consument beschikt over gegeven budget (y)
Prijsnemer: kan evenwicht, noch prijs beïnvloeden
Goederenbundel bestaat uit 2 goederen (geen verlies aan algemeenheid)
Dvd’s (q1 ) Boeken (q2 )
Consument kan niet meer kopen dan zijn budget = budgetbeperking
budget= y, p1q1 =uitgave dvd’s, p2q2= uitgave boek (p= prijs, q= hvl)

Voor gegeven hoeveelheid dvd’s is maximaal aantal boeken

= budgetrechte

Helling en intercept zijn afhankelijk van budget en prijzen
q1= aantal dvd’s die je
koopt
q2= aantal boeken die
je koopt
bundel= combin boeken
en dvd’s die consument
kan kopen met zijn
budget
vb: y= 150, p1=15,
p2=30

1.1. Een verandering van het budget
Verhoging budget = verruiming keuzemogelijkheden
Groter intercept y/p2
Helling onveranderd

wat is de waarde v q2 als q1 gelijk is aan nul

-p1/p2

wat is de richting vd lijn

Bundels in gekleurde oppervlakte w bereikbaar

1.2. Een verandering van de relatieve prijs
Wijziging in relatieve prijs (bv. dvd’s w duurder)
Intercept onveranderd y/p2
Helling w kleiner -p1/p2
Bundels in gekleurde driehoek worden onbetaalbaar
Dvd’s w goedkoper  intercept onveranderd
 helling w groter (in absolute termen kleiner)

1.3. Een proportionele verandering van alle prijzen
Beide prijzen wijzigen evenveel: speciaal geval
Intercept wijzigt y/p2
Helling onveranderd -p1/p2
 Zelfde effect als budgetwijziging
Wat als ook budget proportioneel verandert?
Prijzen & inkomen
Budgetverzameling exact zelfde als voorheen

Voorbeeld: overgang van Belgische frank naar euro op 1 januari 2002; alle prijzen en
inkomens werden gedeeld door 40,3399
Nominale eenheid waarmee we prijzen en inkomens meten, heeft geen invloed op reële
bestedingsmogelijkheden (= de bundels die je kunt kopen blijven dezelfde)
= afwezigheid van geldillusie

2. De voorkeuren van de consument
2.1. Veronderstelling 1: volledigheid van de voorkeurordening
Rationele consument kan steeds alle goederenbundels ordenen volgens zijn voorkeur:
Consument verkiest goederenbundel Z boven T
Consument verkiest goederenbundel T boven Z
Consument is indifferent tussen T en Z
Drie deelverzamelingen:
Alle bundels in lz zijn even goed als Z
Alle bundels in Bz zijn ‘beter dan’ Z = beterdanverzameling
Alle bundels in Sz zijn ‘slechter dan’ Z
Indifferentiecurve vormt scheidingslijn tussen Bz en Sz
Verzameling alle indifferentiecurven= indifferentiekaart

Alle bundels hebben een beterdanverzameling
Bz,
Grijs sz vindt je slechter dan bundel Z
Zwarte lijn= indifferentiecurve

Alle bundels op een indifferentiecurve boven Z,
vinden we beter dan Z
Hoe verder indifferentiecurve nr noordoosten,
hoe beter de bundels

! Geen bundels = schending veronderstelling rationaliteit

2.2. Veronderstelling 2: de voorkeurordening is transitief
Impliceert dat de consument op een logisch-consistente manier keuzes maakt
Voorkeuren = 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
Goederenbundel kan niet even goed bevonden worden als
andere bundel en strikt beter zijn dan die andere bundel

2.3. Veronderstelling 3: niet-verzadiging van de voorkeurordening
= Consument heeft liever meer goederen dan minder
Betekent nt dat bundel met kleinere hvlh nooit geprefereerd kan w boven een met grotere hvlh
!!! wel slechts mogelijk als kleinere aantal dvd’s gecompenseerd dr groter aantal boeken

2.4. Veronderstelling 4: convexiteit van de
voorkeurordening
= Consument verkiest meer variatie boven minder variatie
 Impliceert dat indifferentiecurves convex zijn naar oorsprong
Bundels op lijnstuk TR w verkozen boven T en R
Die bundels hebben meer variatie
DUS convexiteit zegt iets over de vorm van indifferentiecurve

2.5. De marginale substitutievoet
Dat indifferentiecurves convex naar oorsprong zijn, geeft extra info over structuur van voorkeuren
consument
Overgang van Z naar R
Consument is bereid AB boeken af te staan voor 1 dvd extra (EF)
Verhouding is substitutievoet

Voor zeer kleine wijzigingen: marginale substitutievoet (MSV)
MSV in bundel Z wordt weergegeven door helling van raaklijn aan indifferentiecurve
in Z

Delta q1= verschil in dvd’s
Delta q2= verschil in boeken
voor 1dvd meer te krijgen ben ik bereid delta q2 boeken af
te geven
convexiteit vd preferenties = nrmate ik meer dvd’s heb, zal
ik steeds minder bereid zijn om boeken af te geven
Raaklijn met indifferentiecurve = stippelrechte
 helling vd raaklijn = marginale substitutievoet

Marginale substitutievoet
MSV drukt voorkeur consument uit: bereidheid tot betalen (BTB) voor dvd’s in termen van boeken
Negatief indien beide goederen gewenst zijn
(hoe meer dvd’s ik heb, hoe minder boeken ik bereid ben om af te geven
Hoe meer boeken ik heb, hoe minder dvd’s ik bereid ben om af te geven)
Dalende MSV in absolute waarde impliceert dalende BTB

3. De keuze van de consument
3.1. Welke goederenbundel kiest de consument?
Consument kiest die bundel die
•
•

Budgettair haalbaar is
Op zo ver mogelijk naar rechtsboven gelegen
indifferentiecurve ligt
In raakpunt E
= helling budgetrechte gelijk aan raaklijn aan
indifferentiecurve (noodzakelijke vw)
In het optimum: helling gelijk aan marginale
substitutievoet (ENKEL IN OPTIMUM)
Budgetverzameling OAB
Consument zal hier bundel E kiezen, 0H dvd’s en 0I boeken
Evenwichts punt E: bundel haalbaar en bundel ligt op verst mogelijke indifferentiecurve

3.2. Verschuivingen van het evenwicht: budgetwijzigingen
Evenwijdige verschuiving budgetrechte
Punt E is geen evenwicht meer
Grotere keuzemogelijkheden
In E’ verbruikt consument grotere hvlh v beide goederen
! Evenwichtsvw: marginale substitutievoet w weergegeven
door de helling vd raaklijn door een bundel, hellling v
marginale substitutievoet is gelijk aan helling van
budgetrechte E  E’
Verschil tss normale & inferieure goederen
Ligging indifferentiecurven (en dus voorkeuren)
Of goederen normaal of inferieur zijn zal afhangen vd
specifieke budgetrestrictie en vd voorkeuren vd consument

3.3. Verschuivingen van het evenwicht: prijswijzigingen
Prijsdaling van dvd’s leidt tot wenteling budgetrechte
Grotere keuzemogelijkh (budgetmogh neemt toe)
Doet vraag naar dvd’s toenemen
Je kiest bundel die op zover mog indifferentiecurve
gelegen ligt en budgettair haalbaar
E  nieuw optimum E’
Intercept verandert niet
NU je zult altijd een hogere indifferentiecurve
bereiken
Vraag naar boek van G nr G’
Uitzondering: Giffen-goederen
Prijsstijging leidt tt grotere gevrgde hvlh, ceteris paribus
Hangt af van voorkeuren en ligging budgetrechte (sommige goed giffen afh vpers voorkeuren)
Zijn erg uitzonderlijk: prijsstijging leidt meestal tt afname vraag
Prijsstijging dvd's

Prijseffect (-F’F) = Wat is de consumpties v dvd’s nu tov voor prijsstijging
valt uiteen in:
● Substitutie-effect (-F’’F): wanneer dvd’s duurder w, w h vr consument interessanter
om minder relatief duur gew dvd’s & meer relatief goedkoop gew boeken aan te
schaffen (altijd negatief)
● Inkomenseffect (-F’F’’): koopkracht van het budget kleiner
Normale goederen: substitutie- en inkomenseffect werken in zelfde richting
Prijsstijging doet gevraagde hoeveelheid dvd’s afnemen
Giffengoederen: inkomenseffect werkt substitutie-effect tegen
Inkomenseffect maakt totale prijseffect positief

Marginale substitutievoet voor bundel E is exact gelijk
aan de rico van onze budgetrechte (-p1/p2)
Cons koopt F dvd’s en G boeken
Prijs dvd neemt toe
Budgetrechte wentelt nr binnen (intercept blijft
zelfde)
Helling w steiler
E’: cons koopt minder dvd’s,meerboeken
Totale prijseffect: afstand tss F en F’
Substitutie-effect (-F’’,F): stippellijn=
nieuwe
raaklijn, E”: nieuw bundel op oorspr
indifferentiecurve geassoc met prijsverander
Nieuw raaklijn aan oorpsr curve
Inkomenseffect (-F’, F’’): evenwijdige verschuiving
stippellijn
E”: nieuw bundel op oorspr
indifferentiecurve geassoc met
prijsverandering
Ontbinding van totale prijseffect is conceptueel
Totale prijseffect en inkomenseffect empirisch observeerbaar
Substitutie-effect niet onmiddellijk
 totale prijseffect - inkomenseffect = Substitutie-effect (= Slutsky-effect: Laat dus toe om
theorie consumentengedrag empirisch te toetsen)

3.4. Grafische afleiding van de partiële vraagcurve
Verband tss vraag nr goed & eigen prijs v dat goed, ceteris
paribus (CP)
Bovenste paneel: budgetrechte laten kantelen dr steeds lagere
prijzen vr dvd’s
In eerste sit kiest rationele cons bundel E
Prijs dvd’s dalen (CP): E’ – meer keuze
Nog meer dalen (CP): budgetrechte wentelt nog meer
nr
buiten (nog meer consumptiemogh)
Onderste paneel individuele vraag nr dvd’s: vr elke prijs de
gevrgde hvlh obv voorkeuren, budgetbeperkingen en keuzes in
bovenste paneel
Verticale as = prijs p1
Helling budgetrechte (-p1/p2)  p1 = prijs v dvd’s
Goedkoper gew dvd’s  vraag stijgt
Engel-curve kan op gelijkaardige manier afgeleid w (hier w het beschikbare budget of inkomen
veranderd, CP)

3.5. Individuele vraagfuncties
Vrg nr elk goed in goederenbundel kunnen we uitdrukken als functie vd prijs v dat goed, de prijzen v
andere goederen & het beschikbare budget
Vraagfuncties v 2 goederen:

!!! Uniek verband tss voorkeuren & vorm vrgfuncties:
• 2 consumenten met versch voorkeuren hebben versch vrgfuncties
• Zelfs voor hetzelfde budget en dezelfde prijzen hebben ze verschillende gevraagde
hoeveelheden

4. Van de individuele vraag naar de marktvraag
Marktvraag weergave hoe totale gevraagde hvlh v/e goed evolueert als prijs v/e goed wijzigt
Vr elke prijs w de indiv gevraagde hvlh v elke consument opgeteld
Bij drie consumenten

Q1A: V vraagfunctie afh van: yA (inkomen cons), p1 (prijs dvd’s), p2 (prijs boeken) = q (gvrgde
hvlh dvd’s)
Q1A = niet Q1B want versch voorkeuren
Marktvraag goed 1 voor gegeven prijzen en inkomens

Vraagfuncties sommeren
Horizontale sommering (bv:
A’+B’+C’)
Eerste fig= Drie partiele vraagcurves
van de drie consumenten
Per geg prijzen eigen gevrgde hvlh
Tweede fig = totale marktvraag

VD THEORIE NR DE PRAKTIJK
Baanbrekend werk door Richard Stone in de jaren ‘50
Theorie vd econ nr echte datagegevens
• Macro-economische gegevens
• Eenvoudige functionele vorm vr vrgfuncties
• Eenvoudige econometrische technieken
Meer geavanceerde vraagfuncties ontw dr Anton Barten in de jaren '60, Angus Deaton en John
Muellbauer in de Jaren '80 en James Banks, Richard Blundell en Arthur Lewbel in de jaren '90
Sterke evolutie sinds de beginjaren:
• Micro-economische data
• Geavanceerde vraagfuncties
• Geavanceerde econometrische technieken
• Vraagsystemen met karakteristieken goederen

5. Is de consument rationeel?
Rationeel = consument kan alle bundels ordenen volgens voorkeur en voorkeuren zijn transitief
Realistische veronderstelling?
Toetsen adhv substitutie-effect
Negatief bij prijsverhoging
Gelijk aan verschil totale prijs- en inkomenseffect
Prijs- en inkomenseffecten kunnen makkelijk berekend w eens vraagfuncties geschat zijn
Bij meer dan 2 goederen extra restricties obv substitutie-effecten
Studie v Martin Browning en Pierre-André Chiappori

Rationaliteitshypothese getoetst adhv Canadese huishoudbudgetonderzoeken
Drie groepen van consumenten:
Mannelijke alleenstaanden
Vrouwelijke alleenstaanden
Koppels
 Het model vr de consument werkt goed vr de alleenstaanden (substitutie-effecten altijd
negatief zoals theorie voorspeld)
MAAR vr koppels is rationaliteitshypothese problematisch (nt altijd negatief):
Vereenvoudiging v gezin dat zich gedraagt alsof h uit 1 beslissingnemer
bestaat is te sterk
Model kan uitgebreid w nr model waarbij partners in een koppel elk hun
eigen voorkeuren hebben (‘collectief model’)
Collectief model werkt goed voor koppels
We komen hier later nog op terug

HOOFDSTUK 9 : Winst, output en volmaakte mededinging
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 staat centraal (Hvl verkopen en tegen welke prijs?)
Winst = opbrengsten – kosten
Outputbeslissing komt neer op inschatten van impact van gekozen outputniveau op
opbrengsten en kosten
Vereist kennis van vraag- en kostenfunctie
(ondernemer probeert winst maximaliseren)
Hamvraag: welke output tegen welke prijs?
Ondernemingsvraag: Onderneming kiest de optimale prijs, wat is de bijhorende output?
(dalend verband: hoe hoger gvrgde prijs, hoe lager gvrgd hvlh)
Inverse ondernemingsvraag: output kiezen, welke prijs?
Onderneming kiest optimale output, wat is de bijhorende prijs?

Helling ondernemingsvraag afh v type onderneming
Bij monopolie:
Ondernemingsvrg = marktvrg ( vraagcurve zal prijsinelastisch zijn)
Steil dalend: geen goede substituten
Meerdere ondernemingen
Vlakkere vraagcurve: minder snel dalend (hoe meer elastisch, kleine prijswijzigingen
minder grote impact consument)
Zeer veel ondernemingen (volmaakte mededinging)

Horizontale vraagcurve
Bij minste prijsdaling van concurrent stapt consument over nr die andere
onderneming
Onderneming is prijsnemer: kan prijs niet beïnvl via outputkeuze

1.2 Opbrengsten, kosten en winst
Om haar winst te maximaliseren, moet onderneming goed begrip hebben v tot opbrengsten &
kosten voor iedere mogelijke outputkeuze
Opbrengsten
Totale opbrengsten

Prijs per eenheid output x aantal verkochte eenheden in q

Hangen op dubbele wijze af van output:

♣ Outputstijging verhoogt tot. opbrengsten rechtstreeks bij geg prijs
♣ Outputstijging vermindert opbrengsten onrechtstreeks, want

verhoogde output raakt enkel verkocht door prijs te verlagen

Bv:
Totale opbrengste vd onderneming als functie vd aangeboden hvlh
Hoger output meer tot opbrengste, maar impliceert ook dat prijzen
moeten dalen
Tot opbrengsten vanaf bep punt beginnen dalen

Gemiddelde opbrengsten
• Totale opbrengsten gedeeld dr hvlh output
• Gelijk aan prijs en volgen inverse ondernemingsvraag

Marginale opbrengsten
•
Meten wijziging in totale opbrengsten t.g.v. zeer kleine wijziging
in de hvlh output
•

Bij wijziging

•

delta = extra output
Bij zeer kleine wijziging

= MARGINALE OPBRENGST
(wat is bijkomende opbrengst als gevolg v kleine, minimumwijziging in de
ouput)
•

Zijn per definitie gelijk aan afgeleide van totale opbrengsten naar output

waarbij de negatieve afgeleide is van inverse ondernemingsvraag
Zijn gelijk aan prijs waaraan extra output verkocht kan worden, minus
omzetdaling op de totale output nodig om de extra output verkocht te krijgen
Bv:
(ge
moet het nie kunnen berekenen)
Steeds lagere prijs nodig om bijkomende output te verkopen: MO zijn lager
dan prijs en hebben sterker dalend verloop
Bovenste:
Hor as: outpu – vert: prijs gem opbrengst,
margin opbr
Rode lijn = inverse vraagfunctie
Dalend verloop
Marginale opbrengsten dalen sneller
Onderste
Totale opbrengsten per eenheid

Kosten
Totale kosten om een hvlh q te produceren omvatten loonkoste
n, kosten van kapitaal, grondstofkosten, transportkosten, energiekosten,...
Kostenfunctie
(vb)
Vorm van de functie hangt af van technologie van de onderneming
Op korte termijn veelal ook vaste kosten:
onafh van de output moeten de kosten zwz
(op lange termijn kunnen ze die ontwijken)
gemaakt w (vb. gebouwen)

Totale kosten verloopt niet noodzakelijk lineair met q

Total kosten gedeeld dr q

Afgeleide nr de totale kosten van q
= wat is de extra kost waarmee de ondernemer
geconfronteerd w om een extra q te produceren

1.3 Twee regels voor winstmaximalisatie
Winst
Afh v outputniveau
♣ Lage output: negatieve winst, kosten stijgen sneller dan opbrengsten
(Marginale opbrengst > marginale kosten  onderneming zal eerder winst willen maximal)
♣ Hogere output: winst stijgt mee
Stijging winst stopt wanneer Marginale opbrengst = marginale kosten  winst max
Winst = maximaal bij 200 eenheden
Voorbij q=200: winst daalt, opbrengsten
nemen onvoldoende toe

Outputregel
Beschrijft hvl output een winstmaximaliserende onderneming zal produceren
Bij MO (q) > MK (q): verhoog q om de winst te verhogen
Bij mO(q) < MK (q) : verlaag q om de winst te verhogen
De winstmaximaliserende onderneming kiest een outputniveau zodanig dat haar marginale
opbrengsten gelijk zijn aan haar marginale kosten

TO: zwarte curve (stijgend, dan
dalend)
TK: rood (stijgend, mr niet lineair
met q)
W: grijs (verschil TO en TK)
 max bij 200 E

MO: afgeleide vd totale
opbrengsten, dalen sneller da n GO
MK: 2e snijpunt MK met MO:
optimum
1e snijpunt: winst w
geminimaliseerd dus gn optimum
GO= ondernemingsvraagcurve
Sluitingsregel
= Beschrijft of er wel moet geproduceerd w
‘Shut-down’-rule: de winstmaximaliserende onderneming zal sluiten, indien de hoogst mogelijke
winst in geval van productie kleiner is dan de winst in geval van sluiten.

●

Op korte termijn zijn er vaste kosten
W(0) in geval van sluiten is negatief: gn opbrengsten, wel kosten
Kan dus optimaal zijn om op KT te produceren met verlies als
Kan zijn dat dr vaste kosten negatief is, mr nog steeds hogere
winst dan
bij het niet produceren. Dus blijven produceren ondanks dat de winst negatief is kan.

2. Individueel aanbod van de competitieve onderneming
2.1 Gemiddelde en marginale opbrengsten voor de competitieve onderneming
Vraag van onderneming
= Dalend: hoe meer de onderneming produceert, des te lager prijs
Monopolie: verticale vraagcurve
Hoe meer substituten (hvl concurrenten) : vrg krijgt vlakker verloop, hoe elastischer
Volmaakte mededinging: horizontaal, perfect elastisch, prijsnemer
P=prijs waarmee onderneming geconfronteerd w, bep dr de
markt (ondern is een prijsnemer, dus neemt prijs hier als
gegeven)  totale opbrengsten lineair met kwantiteit
Margi opbr = extra opbrengsten bij een bijkomende eenh
Output
 gemiddelde en margi opb zijn constant, onafh vd output
(hvlh geproduceerd)
Zowel gemiddelde als marginale opbrengsten zijn onafh v output & gelijk aan geg prijs

Horizontale streep= vraagcurve
onderneming
MK: margi kosten op korte termijn
GVK: gemiddelde variabele kosten= de
totale kosten zonder de vaste kosten
(op korte termijn want er zijn vaste
kosten)
Gemiddelde variabele kosten zullen
beginnen stijgen wann de marginale
kosten groter zijn dan de gem kosten
Optimum output: B –
winstmaximaliserende onderneming
zal 37 eenheden produceren tegen
geg prijs van 4 euro

de

Rode rechthoek: Tot variabele winst vd onderneming = tot opbrengst - tot var kosten

2.2 Het aanbod van de individuele onderneming op korte termijn (dus met vaste kosten)
Outputregel voor competitieve onderneming
Prijs w geg dr margi opbrengsten dus
Outputregel zal output q* kiezen zodat de
margi kosten op korte termijn gelijk zijn
aan de prijs
Sluitingsregel voor competitieve onderneming

Linkerlid is "variabele winst": houdt gn rekening met vaste kosten, die moeten zwz betaald w
Als variabele winst negatief w, kan broodjeszaak beter sluiten

Sluitingsregel
Sluiten als bij q* de variabele winst negatief is
In dat geval is prijs kleiner dan gem variabele kosten

Omgekeerd: productie q* = economisch verantwoord als prijs minstens gem var kosten dekt
Variabele winst is dan positief
Totale winst kan door vaste kosten negatief zijn

Bedrijf kan dus beslissen om met verlies te produceren, om deel van vaste kosten te
recupereren
Adhv

kunnen we aanbodcurve afleiden
Vr een marktprijs onder h minimum vd GVKKT-curve is h aanbod vd competitieve
onderneming gelijk aan nul (zal niet produceren)
Vr prijzen gelijk of hoger dan het minimum van de GVKKT-curve volgt het aanbod het
stijgende deel van de MKKT-curve
Gem var kosten stijgen vanaf da marginale kosten
groter zijn dan de variabele kosten
Zodra prijs lager dan GVK dan zal variabele winst
negatief zijn

2.3 Het aanbod van de individuele onderneming op lange termijn

Langetermijnaanbodcurve
Voor een marktprijs onder het minimum van de GKLT-curve is het aanbod van de
competitieve onderneming gelijk aan nul.
Voor prijzen gelijk of hoger dan het minimum van de GKLT-curve volgt het aanbod het
stijgende deel van de lange termijn MKLT- curve.

3. Marktevenwicht bij volmaakte mededinging
3.1 Kenmerken van de (perfect) competitieve marktvorm
PRIJSNEMERSCHAP (ondernemingen zijn prijsnemers, prijs is geg)
1e kenmerk van perfect competitieve marktvorm
DRM Ondernemingsvraag is horizontaal/perfect elastisch
Afwezigheid van marktmacht : ondernemingen kunnen bij perfecte concurrentie de prijzen nt
manipuleren
Indicatoren:

Aantal en grootte ondernemingen

Veel kleine ondernemingen (geen marktmacht)
Een aanbieder: monopolie (grote marktmacht)
Enkele relatief grote aanbieders: oligopolie (minder marktmacht dan
monopolie)
Type van producten
Homogene producten: perfecte substituten, ondernemingsvraag horizontaal
Productdifferentiatie met relatief groot aantal ondernemingen:
monopolistische mededinging (dalende ondernemingsvrg)
Prijsinformatie
Zoekkosten (impliceert dat consument tijd en energie moet investeren in het
zoeken nr goedkoopste prijs): impliceren dat individuele ondernemingen
prijzen wat kunnen beïnvl
VRIJE TOE EN UITTREDING
2e knmrk van perfect competitieve marktvorm
Toetredingsbelemmeringen
Technologisch
Moeilijk imiteerbare superieure technologie (zoekrobot Google)
Schaalvoordelen: moeilijk om mobiel netwerk uit te bouwen
Wettelijk

Vestigingswet apotheken (aantal toegelaten apotheken)
Patenten

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

= Vb

Marktaanbod en het competitieve
evenwicht op korte termijn
Aanbod wann aantal ondernemingen gegeven is
We veronderstellen 80 identieke ondernemingen in de volgende figuur
Marktaanbod= som van aangeboden hvlh individuele producenten
Competitieve evenwicht w op KT beschreven dr 2 vw
Uit winstmaximalisatie door de individuele onderneming volgt dat de prijs gelijk is
aan de marginale kosten op de korte termijn

Uit het prijsmechanisme volgt een prijs waarbij vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn

Vanaf moment dat prijs groter is dan
gemiddelde variabele kosten, zal producent
produceren. Hij zal dan prijs gelijkstellen aan
marginale kost.
Stel 80 identieke ondern: bij een rpijs gelijk
aan bovenste waarde (links grafiek), zal individ
ondern prijs gelijkstellen aan marginale kosten
en 40 E aanbieden
DUS marktaanbod = 80 x40 = 3200
aangeboden op de markt dr het aggregaat v
ondernemingen
Geen marktaanbod bij prijs lager dan de gem var kosten
Stijgend gedeelte MK, w gereflecteerd dr stijgende gedeelte marktaanbod curve
Marktvrgcurve w bep door horizonale sommering vd consumentn (V)

3.3 De marktvraag, het marktaanbod en het marktevenwicht op lange termijn
Marktaanbod op LT: identieke (homogene) ondernemingen
Aanbod individuele onderneming is elastischer
Aantal ondernemingen is niet langer gegeven
Evenwichtsvw van vrije toetreding:
Toetreding zolang er positieve winsten zijn
Uittreding bij verliezen

Competitieve evenwicht op LT beschreven door 3 vw
Winstmaximalisatie dr individ onderneming  prijs gelijk is aan de marginale kosten op LT
Uit het prijsmechanisme volgt een prijs waarbij vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn
(bepaling evenwichtsprijs)
Vrije toetreding zal ervr zorgen dat:
prijs gelijk is aan min vd gem kosten op LT, zodat gn
economische winst meer w gemaakt
(dus belangrijkste verschil met KT is dus dat er hier vrije toetreding is)

Marktaanbod op LT volledig horizontaal: bij positieve vrgschok komen er ondernemingen bij met
bijkomend aanbod tt gevolg
MK curve zal GK curve snijden in het minimum vd GK
curve
Zolang prijs lager dan gem kosten niks geprod, van
zodra prijs grote dan GK strict positieve output,
volgens het stijgend gedeelte van MK curve
Evenwichtsprijs= 3 = marginale opbrengst
Perfect competitieve omgeving, dus prijs als geg
beschouwd, 37 eenheden per onderneming
geproduceerd 1850 output op hele markt
Nieuwe n=150, evenwichtsprijs 3, geen winst, vraagcurve constant
Evenwichtshvlh bepaald dr vraagcurve laten snijden met aanbodcurve
Marktprijs en evenwicht op LT zal gelijk zijn aan de minimum vd gem kosten

Marktaanbod op LT: heterogene ondernemingen
Identieke ondernemingen = niet realistisch
Bv. broodjesverkoper type 1 produceert aan lagere gemiddelde en marginale kosten dan
type 2
Marktaanbodcurve op LT niet perfect horizontaal, maar stijgend
Belangrijke implicaties
Marginale toetreder (type 2) maakt geen winst (graf 2)
Inframarginale toetreder (type 1) maakt wel winst (graf 1)
Efficiënte ondernemingen halen economische winst binnen omdat ze
schaarse (efficiëntere) technologie gebruiken
Efficiëntste ondernemingen treden eerst toe. Naarmate marktvraag
stijgt, betreden minder efficiënte bedrijven de markt

H10 : Monopolie en onvolmaakte mededinging (concurrentie)
1. Monopolie: definitie en oorzaken
MONOPOLIE= Marktvorm waarbij groot aantal afnemers geconfronteerd w met slechts één
aanbieder, de monopolist
 Eén aanbieder bevoorraadt volledige markt met product waarvoor geen substituten bestaan
 De monopolist heeft marktmacht: hij kan zich als prijszetter gedragen
 Discussie over invulling begrip ‘monopolie’

Dominante positie mag
Misbruiken dominante positie niet volgens EC
Weinig voorkomende marktvorm : meeste aanbieders geconfronteerd met mogelijke substituten en
nieuwkomers op de eigen markt moeilijk tegen te houden
Toch relevant:

Toetssteen vr analyse en interpretatie concrete markt
Analyse strategische ondernemingsbeslissingen die verder gaan dan gwn
aanbodbeslissing
Vb. marktmacht van telecombedrijven (tariefplannen, aanbieden van bundels
van mobiele telefonie, tv en internet,...)

Winst en verlies zijn ook hier prikkels om toe te treden of markt te verlaten
Belemmeringen zorgen ervr dat bedrijven niet kunnen of willen toetreden tot de markt

1.1 Technologische belemmeringen
Schaalvoordelen en natuurlijke monopolies
Schaalvoordelen = gemiddelde kosten dalen met productie
Productie is niet efficiënt zodra meer dan 1 onderneming actief is in een markt met
schaalvoordelen
1 bedrijf kan goed of dienst voorzien aan lagere totale kosten dan 2
Bv. drinkwater, gas, elektriciteit, spoorweginfrastructuur,…: hoge vaste
kosten
Leidt tt natuurlijk monopolie
Kostenvoordelen verhinderen op ‘natuurlijke manier’ toetreding
MK constant, terwijl gemiddelde kosten dalen

Netwerkexternaliteiten
Aan vraagzijde van de markt: Consumenten ervaren positieve effecten nrmate meer
consumenten zelfde product gebruiken (tinder)
Exclusief gebruiksrecht van productiefactoren
Eigenaar van schaarse grondstof (diamanten)
Technologische kennis
Unieke, niet-imiteerbare kennis (coca cola)

1.2 Wettelijke belemmeringen
Vele vormen
Reizigersvervoer NMBS
Licenties voor bepaalde activiteiten
Radiofrequenties
Vestigingswet apothekers
Octrooien
Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling
= Stel uitvinding: Voor bepaalde periode beschermd van concurrenten
Bv. Xerox

2. De outputkeuze van de monopolist in geval van uniforme prijzen (zelfde prijs vr elke
eenheid product)
Inverse vrgfunctie= wat is de prijs die ik kan
vragen om q hvlh aanbieden (dalend: hoe hoger
kwant, hoe lager prijs die max gevrgd kan w)
Monopolist probeert winst maximaliseren
TO = prijs x output
MO= afgeleide vd totale opbrengsten = wat is bijkomende opbrengst v 1 extra output die we op de
markt brengen  zelfde intercept als p(q), mr helling is negatiever bij MO-curve (daalt sneller dan
vraagcurve)
Vr de monopolist = marktvraagfunctie= ondernemingsvraag

Output- en sluitingsregel gelden ook vr monopolist!
Verschil tss monopolie en volmaakte mededinging
Gn aanbodcurve die voor elke prijs aangeboden hvlh
weergeeft:
Monopolist is prijszetter: bep zelf prijs & hvlh
Prijs steeds hoger dan marginale kosten
Dalende vraagcurve: GO hoger dan MO
GO = monopolieprijs
MO=MK bij winstmaximalisatie
Aangeboden hoeveelheid dus ook kleine
Fig:

Bovenste lijn = inverse marktvraagfunctie, MO-curve onderste dalende lijn
Gemiddelde opbrengsten dalen trager dan de marginale opbrengsten
Horizontale lijn: marginale kosten = constant, dus gemiddelde kosten zijn dat ook
Monopolist zal in het optimum, de MO gelijkstellen aan de MK (outputregel)
Maximale prijs om q eenh op de markt = 4 euro= gemiddelde opbrengst
Gemiddelde kost per eenheid product = 2 euro
Winst = Gem opbrengst - gem kost= 4-2= 2euro
Totale opbrengst = 2 x200 = 400 euro
(situatie op lange termijn  geen vaste kosten)
MONOPOLIST KAN WINST MAKEN OP LANGE TERMIJN (<-> volmaakte mededinging)

3. Prijsdiscriminatie
3.1 Perfecte prijsdiscriminatie
Prijsdiscriminatie= Winst kan verder vergroot w dr versch prijzen aanrekenen vr versch consumenten
(Extreme geval) perfecte prijsdiscriminatie:

Iedere consument betaalt exact bereidh tt betalen
Prijzen langs de vraagcurve

Winstmaximaliserende output:
Opnieuw snijpunt marginale opbrengstencurve met marginale kostencurve
Is gelijk aan snijpunt van vraag- en aanbodcurve
Aanbod valt samen met evenwichtshvlh onder volmaakte mededinging (mr dus versch prijzen)
!! Komt zelden voor: bereidheid tot betalen individuele consumenten vaak niet bekend
Dalende curve = marktvraagcurv=gemiddelde
opbrengsten= som v alle indiv curves
Margi kosten= gem kosten= horizontale lijn
Bij perfecte prijsdiscriminatie zal monopolist
prijs ‘C’ aanbieden aan consument met
hoogst betalingsbereidheid,
verder prijzen langs heel de marktvrgcurve
totdat MO gelijk is aan marginale kosten ‘E’
Wrm GO = MO?  monopolist vraagt versch
prijzen voor versch consumenten

3.2 Prijsdiscriminatie door marktsegmentatie
Marktsegmentatie: vraagzijde is opgedeeld in versch klantengroepen, met elke groep een eigen prijs
die aansluit bij betalingsbereidh van die groep
 Marktsegmentatie doet winst stijgen (Blijft wel kleiner dan onder perfecte prijsdiscriminatie)
Bv.
Bioscoopuitbater: twee deelmarkten
Jongerentarieven / Ouderentarieven
Winst slechts maximaal als
in elke deelmarkt MO=MK
MO in beide deelmarkten gelijk zijn (bij gelijke MK over deelmarkten)
Gelijkheid v MO kan nt zolang zelfde prijs geldt vr beiden:
Prijs differentiëren
Hoge prijs in markt met inelastische vraag (volwassenen)

Lage prijs in markt met elastische vraag (jongeren)
Veronderstelling MK gelijk over
beide deelmarkten
Marktvrgcurve verschilt
Monopolist volgt outputregel bij
beide

3.3 Prijsdiscriminatie door zelfselectie
Bv. vakantiehuisje tijdens verlengd weekend verhuren aan hogere prijs
Werkenden betalen hogere prijs
Niet-werkenden kiezen vanzelf andere weekends met lagere prijs
Intertemporele prijsdiscriminatie
Bv. solden: steunt op ongeduld en risico-aversie
Objectieve technologische verschillen of optreden overheid
Bv. goedkopere benzinemotor en duurdere dieselmotor (prijsverschil slechts gedeeltelijk te
wijten aan productiekosten)

4. Onvolmaakte mededinging (als vervanging van Hoofdstuk 11)
Marktvorm(en) tussen zuivere vormen van perfecte mededinging en monopolie
 Hebben hoge realiteitswaarde (komt vaker voor) bv: telecomdiensten
A.
Oligopolie: markt gedomineerd door beperkt aantal spelers
Duopolie: twee ondernemingen (speciaal geval v oligopolie)
!!! Bij homogene of identieke producten: intense prijsconcurrentie !!!
Winst van elke onderneming hangt niet enkel af van de zelf gekozen prijs of kwantiteit, maar ook van
het gedrag van andere onderneming (kan geanalyseerd w via speltheorie)
Eenvoudig voorbeeld:

Proximus en Orange kunnen ofwel een hoge prijs zetten of een lage
Winst hangt af van eigen prijs én die van concurrent
Resultatenmatrix geeft winsten v beide ondernemingen vr iedere mog
prijscombinatie (combinatie van strategieën)
Nash-evenwicht: beide bedrijven zetten lage prijs (lage prijs = domi
strategie)

Producten zijn zelden identiek: productdifferentiatie

Ondernemingen zullen hun producten proberen differentiëren van elkaar, en op die manier toch
beetje marktmacht verwerven
Verticale productdifferentiatie:
producten verschillen in objectieve kwaliteit
Horizontale productdifferentiatie:
producten verschillen in subjectieve waardering
(zekere verbondenh meet consum prober creëren)
Productdifferentiatie impliceert: ondernemingen gn perfect substitueerbare goederen verkopen
 Consumenten reageren minder sterk op prijsveranderingen
 Ondernemingen vermijden intense prijsconcurrentie & verhogen hun marktmacht, maar
impliceert ook kosten dr kleinere marktvraag naar gedifferentieerd product
Ondernemingen bouwen ook marktmacht op DOOR opbouwen v klantentrouw
Vb. speciale acties voor jongeren, klantenkaarten met korting na aantal aankopen, frequent flyer
programma’s,…
Soms schakelen ondernemingen concurrentie uit:
Kartels:
•
Prijsafspraken dr ondernemingen (vb. illegale prijsafspraken tss MAN, Volvo/Renault,
Daimler, Iveco en DAF tss 1997 en 2011)
•

Afspraken omtrent productiequota tss landen (vb. OPEC)

Fusies
(vb. ABInBev via fusie Belgische Interbrew en Braziliaanse Ambev in 2004, fusie met
Amerikaanse Anheuser-Busch in 2008 en overname SABMiller in 2016)
B.
Andere vorm v onvolmaakte mededinging: monopolistische mededinging/ monopolistische
concurrentie
KNMRK
• Productdifferentiatie
• Elke onderneming heeft wat marktmacht en w daarom geconfronteerd met een
ondernemingsvraag die dalend verloopt
• Op KT winst à la monopolie mogelijk
• Op LT vrije toetreding en veel ondernemingen zodat prijsbeslissingen beperkte invl
hebben op elkaar zoals bij perfecte concurrentie
• Belangrijk verschil met LT-evenwicht perfecte concurrentie:
Bij perfecte concurrentie op LT produceert elke onderneming op het punt waar gem
kosten minimaal zijn: minimale efficiënte schaal (zie Hoofdstuk 9)
Door proces vrije toetreding zakt de ondernemingsvraag tot op het punt dat
p(q)=GO(q)=GK(p) en MO(q)=MK(q) met een winst gelijk aan 0: elke onderneming

produceert minder dan de minimale efficiënte schaal (gemiddelde kostencurve nog
dalend)

Hoofdstuk 12 De onzichtbare hand?
De werking v markten = belangrijk onderzoeksond vd economische wetenschap sinds haar ontstaan
Dit zowel beschrijvend/verklarend
MAAR ook normatief: Adam Smith had het over de onzichtbare hand, die de idee reflecteert dat
markten een ideaal mechanisme zijn om de beslissingen v versch spelers in de econ te coördineren

1. Coördinatie en arbeidsverdeling
Arbeidsverdeling en specialisatie = cruciaal vr toename productie- en consumptiemogelijkh
! Scheppen ook problemen
Hoe w in een maatschappij de beslissingen van heel veel verschillende mensen (in hun rol van
consument en producent) gecoördineerd?
Hoeveel w er van elk goed geproduceerd?
Hoe komen geprod goederen bij consumenten die er h meeste behoefte aan hebben?
Hoe w de inkomens verdeeld?
Hoe w een minimale levensstandaard vr iedereen gegarandeerd?
Veel systemen om coördinatieprobleem op te lossen
VS, China, Cuba, Egypte van de farao’s,…
Drie zuivere organisatievormen
Komen nergens voor, maar elk systeem bevat in meer of mindere mate elementen van de drie zuivere
types: Traditionele systemen, Bevelsystemen, Marktsysteem

1.1 Traditie en sociale normen
Productie en verdeling volgens eeuwenoude regels

Beroepen gaan over van vader op zoon
Vrouw huishoudelijke taken en helpt haar man in zijn werk
KNMRKEN
Herhaalde spelen: helpt om sociaal wenselijk evenwicht te vinden (cf. Hoofdstuk 2)
Gemeenschap klein genoeg om normovertreders te sanctioneren
Traditionele systemen schieten snel tekort bij veranderingen
• Economische relaties met nieuwe streken
• Nieuwe technologieën
Schieten snel tekort bij mts veranderingen
Economie raakt verwijderd van de abstracte notie van een herhaald spel
Stedelijke ontwikkeling in middeleeuwen :
Verlaging transportkosten en toename vd veiligh stimuleerden handel tss versch streken
Handel geconcentreerd in steden: Brugge, Gent, Antwerpen,… die geleidelijk eigen statuut
kregen buiten feodale systeem

1.2 Bevelsystemen
Centrale overheid bepaalt
Wat er wordt geproduceerd
Hoe en door wie er wordt geproduceerd
Wie welke goederen ontvangt
Groter aanpassingsvermogen dan traditionele systemen
Centraal geplande economieën in Sovjet-Unie en Oostbloklanden, Egypte van de farao’s,
oorlogseconomieën,…
Op eerste zicht is planning adequate antwoord op coördinatieprobleem
MAAR: Problemen omtrent verzamelen en verwerken van de nodige informatie
Centrale planbureau baseert zich op informatie van lagere echelons (ondernemingen, lokale
overheden, consumenten,…)
Kwaliteit van informatie van ondernemingen en lokale overheden laat te wensen over
Ook:

Incentiefprobleem als vergoeding niet duidelijk gekoppeld is aan inspanningen
Harde werkers en minder harde werkers verdienen evenveel

Bevelsystemen weinig efficiënt om hele economie te sturen

1.3 Marktsysteem
Productie en verdeling o.b.v. beslissingen individuele ondernemingen en gezinnen
Marktsysteem is gebaseerd op het basisprincipe van vrijwillige ruil
Pottenbakker en landbouwer hebben belang bij ruil
Geen incentiefprobleem omdat ruil slechts plaatsvindt indien beide partijen het eens zijn
Informatieprobleem kleiner doordat iedereen weet wat voor zichzelf het beste is en of het

voordelig is om te ruilen
Niet enkel op goederenmarkt maar ook op arbeidsmarkt
Al vroeg in geschiedenis sporen van vrijwillige ruil
Marktsysteem als vrijwillige ruiltransacties grondslag vormen van de economische activiteit
Beslissingen worden gecoördineerd via prijzen ( cruciale rol)
Producenten kennen kost v hun product en willen pas verkopen als ze vr die kost
vergoed w
Consumenten kennen de maximale prijs die ze willen betalen voor een goed
Prijzen reageren op wijzigingen in sociaal-econ omgeving (voorkeuren, technologieën,…)
Kracht marktsysteem: signaalwaarde van prijzen
Gebeurt gedecentraliseerd : geen centrale overheid die bep wat je zou consumeren en
 geen direct contact tss aanbieders en vragers
Perfect voor volmaakte mededinging
MAAR: Soms moet markt bijgestuurd w
Quod verdeling? Niet per se rechtvaardig!

hoe

Friedrich Hayek (1899-1992): heeft signaalfunctie van prijzen aangetoond

1.4 De werkelijkheid is ingewikkeld
Meestal elementen van drie ‘zuivere’ systemen tegelijkertijd aanwezig
Traditionele maatschappijen: levendige ruil en politieke autoriteit
Centraal geleide economie: ook ruil
Moderne markteconomie: sociale normen, overheid, vrijwilligerswerk,…: eerder ‘gemengde’
economie (marktsysteem als Up, maar grote rol overheid)
Waaier aan instituties als reactie op informatie- en coördinatieprobleem
Verdelingsoverwegingen maken h ingewikkelder: gev v onrechtvaardigh kunnen leiden tt geweld

2. Pareto-efficiëntie en verdeling
Welk criterium om te beoordelen of systeem ‘goed’ of ‘beter’ functioneert?
Meeste economen gaan ervan uit dat resultaten van een economisch systeem beoordeeld
moeten w o.b.v. de welvaart van individuele mensen
Som van welvaart zo groot mogelijk?
Welvaart gelijk verdeeld?
…
Verschillende opvattingen over rechtvaardige verdeling
Meeste economen nemen aan dat een verandering in een situatie waarbij minstens één
individu zijn welvaart ziet verhogen en niemand zijn welvaart ziet achteruitgaan een
verbetering inhoudt = Pareto-verbeteringen

In zekere zin verspillen v middelen als er Pareto-verbeteringen mog zijn, wat inefficiënt is
Verdeling is efficiënt als er gn Pareto-verbeteringen mog zijn
Vilfredo Pareto (1848-1923): grondlegger van principe Pareto-verbeteringen

2.1 Pareto-efficiëntie
Een maatschappelijke toestand is Pareto-efficiënt indien het onmogelijk is een Pareto-verbetering
door te voeren, i.e., een wijziging waarbij de welvaart van ten minste één individu toeneemt, zonder
dat de welvaart van ten minste één ander individu afneemt
Pareto-grens: bepaald door individuele voorkeuren, en gegeven technologie en productiefactoren
Pareto-criterium is interessant, MAAR beperkt ordeningsprincipe (kan nt zeggen welk punt op
pareto-grens beter is dan de andere)
Afh v referentiepunt: P- Crit laat niet toe een Pareto -efficiënt punt altijd te verkiezen boven
een niet Pareto-efficiënt punt
Veel Pareto-efficiënte uitkomsten
Een erg ongelijke verdeling kan Pareto-efficiënt zijn
Rode lijn: bevat alle pareto-efficiente verdelingen=
pareto-grens
 pareto-verbetering mogelijk
F=pareto ineficient

Leent zich DUS niet tot rangschikken of vergelijken
Wel criterium waarover brede consensus kan bestaan (Verspilling moet vermeden w)
Eerste fundamentele theorema van welvaartseconomie
Verbindt beschrijvende gedeelte v/e markteconomie met pareto-efficientie
Indien in een markt van volmaakte mededinging de prijsvorming vrij w gelaten, dan leidt de
evenwichtsprijs die tot stand komt, tot een Pareto-efficiënte situatie
Deze marktuitkomst bevindt zich dus op Pareto-grens
Adam Smith : de onzichtbare hand die economische agenten duwt nr sociaal-optimale situatie
Later werd dit formeel uitgewerkt door o.a. Kenneth Arrow en Gérard Debreu

2.2 Volmaakte mededinging en Pareto-efficiëntie
Hoeveel moet er van elk goed geproduceerd worden? En bij welke consumenten moeten die
goederen terecht komen?

Toepassing van eerder geziene marginale gedragsregel om welvaartsoptimum te definiëren:
Welvaartsoptimum als de marginale maatschappelijke baat voor consument i van één
bijkomende eenheid van goed j
gelijk is aan de marginale maatschappelijke kost
om die eenheid te produceren
Zolang marginale mts baat groter is dan marginale mts kost, heeft het zin om dat goed aan
die consument te bezorgen, dan ben je uit het optimum
Wann gelijk  welvaartsoptimum!
Cruciale vraag: hoe zien die marginale maatschappelijke baten en kosten eruit
Economisch systeem beoordelen op basis van individuele welvaart van mensen
Betekent dat de marginale mts baat voor consument i van één bijkomende eenheid van goed j gelijk is
aan de marginale private baat voor consument i van één bijkomende eenheid van goed j:

•

Dat is een normatieve keuze

•

Principe van consumentensoevereiniteit = ik ben beste geplaatst om te beoordelen of een
bijkomende eenheid van goed j al dan niet goed is

Wann de consument een goed op de markt kan kopen is marginale private baat gelijk aan marginale
betalingsbereidheid van consument i voor één bijkomende eenheid van goed j:

Rationeel keuzegedrag van de consument als prijsnemer op de markt impliceert dat (Hoofdstuk 6):

Wat zijn nu de maatschappelijke marginale kosten?
Gelijk aan de opportuniteitskosten van de productie van het goed
Als alle relevante opportuniteitskosten gedragen worden door de onderneming die het goed
produceert krijgen we:
Winstmaximaliserende onderneming onder volmaakte mededinging impliceert dat (Hoofdstuk 9)

Samengevat, welvaartsoptimum als
DAN: Onder volmaakte mededinging zal optimale hvlh geproduceerd w
Prijssysteem is cruciaal:

Econ agenten aan de vraagzijde (consumenten) beslissen autonoom o.b.v. hun
voorkeuren en de prijzen waarmee ze geconfronteerd w
Econ agenten aan de aanbodzijde (producenten) maximeren hun winst door het
vergelijken van hun marginale kosten en de prijzen
Welvaartsoptimum vereist dat aan alle gelijkheden moet voldaan zijn
Marktfaling als niet alle gelijkheden opgaan (marktfalingen= situaties waarbij het mog is
pareto-verbeteringen te bewerkstelligen in een marktsysteem)

We kunnen de marktvraag- en marktaanbodcurve uit H3 in verband brengen met het hierboven
besproken welvaartskader
Vraagcurve
• Subjectieve voorkeuren weerspiegeld in bereidheid tot betalen
• Verschil tss totale bereidheid tot betalen en wat consument betaalt = consumentensurplus

Aanbodcurve
Marginale kosten als uitdrukking van technologische voorwaarden
• Verschil tussen totale kosten en prijs = producentensurplus

Links= betalingsbereidheid vd consumenten
Rechts= marktaanbodcurve, rood is
producentensurplus

Confrontatie marktvraag en –aanbod
Evenwicht E is Pareto-efficiënt, met p = 3 en q = 300
Bij q = 199 is de marginale bereidheid tot betalen (€4) voor 200ste broodje groter dan
marginale productiekosten (€2)
Er zijn Pareto-verbeteringen mogelijk in alle andere punten
Verdeling v voordeel v Pareto-verb tss consument en producent afh v transactieprijs
Vrije prijsvorming benut alle mogh tot Pareto verbeteringen

Som producenten- en consumentensurplus is maximaal in E
Welvaartsverlies als marktevenwicht niet w bereikt
Verliesdriehoek = ‘deadweight loss’ of ‘excess burden’ (gevulde driehoek)
laat toe om afwijkingen v marktevenwicht zoals maximumprijzen of hvlhbeperkingen te
evalueren vuit welvaartsoogp
Wann er verliesdriehoek is, is er ruimte voor pareto-verbetering (waar welvwinst mog!)

Marktvrg en marktaanbod samenbrengen
1e theorema zal zeggen dat E pareto-efficient
is
In punt E blijkt som v cons en prod surplus
maximaal te zijn

2.3 Verdeling van de welvaart
Eerste welvaartstheorema zegt niet of marktresultaat ook rechtvaardig is
Kan zeer ongelijk zijn
Vrijwillige ruiltransacties kunnen nt corrigeren vr ongelijkh in startposities
Vraagcurve = bereidheid tot betalen
Afh v voorkeur, maar ook van budget
Welvaartsoptimum kan samengn met sit waarbij mensen gn (of heel weinig) goederen
kunnen kopen
Belangrijkste beperking van welvaartsanalyse tot nu toe
Argument voor overheidsinterventie Ingrijpen in prijsmechanisme (vb. belastingen,
gratis openbaar vervoer)
Afwegen rechtvaardigere verdeling tegen efficiëntieverliezen
Impliceert normatieve keuze: versch mensen versch opvattingen over gewenste mate
v herverdeling

3. Marktfalingen
Om welvaartsoptimum te bereiken, moet prijssysteem signaalfunctie zo goed mogelijk vervullen

is waardeoordeel
Vrije prijsvorming zal tot welvaartsoptimum leiden als aan alle andere gelijkheden voldaan is

Markt is dan efficiënt
 Zo niet: marktfaling

3.1 Onvolmaakte mededinging (1e mogelijke marktfaling) MKj≠ Pj
Weinig tot geen markten voldoen aan strenge vw v volmaakte mededinging (zie H 10)
 Gelijkheid MKj = pj is niet voldaan
Extreem voorbeeld: monopolie
Volmaakte mededinging: 400 broodjes
Monopolie: 200 broodjes
Totale welvaart is kleiner
Dead weight loss FDE
Aangeboden hvlh= q, p=marktprijs
Bovenste lijn = marktvraagcurve = marginale bereidh tt betalen
Onderste lijn= gem opbrengsten
Hor lijn= margi kosten op LT van de producenten
Pareto-eff= marktvrg gelijkstellen aan margi kosten= E
MA bij monopolie: gaat margi opbrengsten gelijkschakelen aan margi kosten,
dus gaat produceren in F, dus monopolieprijs PM vrgen consum 200 eenheden
vh goed  Deadweightloss rode driehoek
 consumentensurplus = BCD  consumenten verliezen sterk tov van situatie
dat er perfecte mededinging is
 producentensurplus= winst ABDF
 Overgang van monopoliesit nr sit met welvaartsoptimum impliceert dat winst v monopolist overgaat
nr consument in de vorm van consumentensurplus end at de deadweightloss niet meer geleden w
Belasting per geprod E= gn opl om prod
proberen brengen nr een paretooptimale situatie
Winstbelasting
 NW= netto winst
W(q) = bruto winst
NW= tot opbrengsten - totale kosten
v/e productie v hvlh Q (Brutowinst)
(1-t) = procent da ge ervan afneemt
DUS gedrag onderneming niet
geaffecteerd dr (1-t)

Hoe kan overheid welvaartsverliezen wel verminderen?
Bindende maximumprijs = prijszetting aan de hand van marginale kosten of ‘marginal cost pricing’
Nabootsen markt voor volmaakte mededinging
Producentensurplus afgeroomd, consumentensurplus maximaliseren
Monopolist zal argumenteren dat zijn MK hoger liggen dan realiteit

Leidt elke afwijking van volmaakte mededinging tot welvaartsverlies?
Antw is genuanceerd :
Impliceert soms ruimere keuzemogh dr productdifferentiatie !
+ dergelijke marktvormen stimuleren innovatie (cf. octrooiwetgeving die tijdelijk monopolie
bezorgt aan innovatieve ondernemingen)

3.2 Externe effecten (2e marktfalingen) MKj≠ MMKj
Mts kosten bij productie die niet dr ondernemingen w gedragen Bv. watervervuiling
Marginale kost van onderneming niet langer gelijk aan marginale kost voor maatschappij
• Verkeerd signaal over opportuniteitskost van goed
Externe effecten of externaliteiten als individu in vrije markt beslissingen neemt zonder rekening te
houden met alle effecten van die beslissingen op andere economische agenten en zonder dat ze
drvoor via de markt moeten betalen
 kan zowel in de vraag als aanbodzijde!

3.3 Publieke goederen MPBj ≠ MBBj
Marginale private baat vd consumptie v 1 extra E v goed j is niet gelijk aan marginale
betalingsbereidh v die consument voor het extra eenheid van goed j
Goederen die door meerdere consumenten tegelijkertijd worden geconsumeerd (zie H13)
Rechtssysteem, defensie
Veilige samenleving komt iedereen ten goede, ook diegenen die niet betalen
Gevaar = dat gereveleerde bereidh tt betalen kleiner is dan werkelijke bereidh tt betalen
mensen gaan sneller zeggen da hun bereidh tt betalen lager is dan wat het echt is
Iedereen zo redeneert zal niemand willen bijdragen en w het goed niet geproduceerd

3.4 Imperfecte rationaliteit MPBij≠MBBij
Mensen kunnen zich vergissen in hun marktgedrag: Moeilijk om te kiezen + Irrelevante prikkels
(reclame)
Beperkingen van de economische rationaliteit
Gereveleerde bereidheid tot betalen valt niet samen met werkelijke toename van welvaart na
aankoop van goed
Behavioral economic = kijken nr impact v imperfecte rationaliteit op keuzegedrag van mensen

3.5 Asymmetrische informatie MPBij≠MBBij
Ruiltransactie gaat tussen een beter geïnformeerde en slechter geïnformeerde economische agent
George Akerlof (1970): ‘market for lemons’
• Tweedehandsmarkt met twee keer zoveel slechte als goede auto’s
Goede auto: Bereidheid tot betalen: 3000 euro & Vraagprijs: 2700 euro
Slechte auto: Bereidheid tot betalen: 2400 euro & Vraagprijs: 2100 euro

• Kopers kennen verhouding, maar kunnen kwaliteit niet inschatten (wat=goede of slechte
auto?)
Verwachte waarde aankoop: 2600 euro (= ⅓ · €3 000 (goede w) + ⅔ · €2 400 (slechte)
Probl = voor 2600 zal gn aanbieder zijn goede wagen willen verkopen
Aanbieders willen 2700 euro voor goede wagen
 GEVOLG = Averechtse selectie
•
Kopers houden bij hun biedprijs rekening met slechte auto’s
•
Kan ertoe leiden dat goederen van goede kwaliteit uit markt verdwijnen
•
Kans op slecht lot neemt toe, biedprijs neemt verder af…
•
Kan ertoe leiden dat markt helemaal verdwijnt
Doorbreken door
•
Goede reputatie op te bouwen
•
Spontane instituties
•
Formele instituties
•
Overheidstussenkomst

4. Overheid en markt
4.1 Zonder overheid geen markt, of: de markt is een keuze
Zonder een goed werkende overheid heb je geen markt

 Ruil slechts mogelijk als eigendomsrechten goed gedefinieerd zijn en gerespecteerd w
(degene die het goed aanbiedt is daadwerkelijk eigenaar v goed, en degene die aankoopt
gaat eigenaar w)
Veronderstel twee volkeren
Agri’s: leven van landbouw (voedsel)
Mino’s: leven van ijzererts (wapens)
Resultatenmatrix
Vrijwillige ruil is geen Nash-evenwicht
Bewapenen is dominante strategie
Vb: Spanje versus Azteken en Inca’s, sommige derdewereldlanden met
klimaat van rechteloosheid en geweld
 Marktsysteem kan niet vanzelf ontstaan: institutie moet ingebed zijn in ruimere sociale structuur
 Goed werkend marktsysteem is geen evidentie, maar keuze

4.2 De signaal- en coördinatiefunctie van het prijsmechanisme
Hayek: klemtoon op signaal- en coördinatiefunctie van prijsmechanisme in vrije markt
MR

Marktfalingen verstoren signaalfunctie prijzen
Niet altijd makkelijk om marktfaling op te lossen dr prijssignalen te vervangen door ander
coördinatiemechanisme
WRM
Informatie door centrale instantie laten verzamelen, is moeizaam en niet feilloos
Naast marktfalingen ook overheidsfalingen

4.3 Overheidsfalingen
Hoe gaan overheidsadministraties om met coördinatie- en informatieprobleem?
Genuanceerd antw vereist toep individueel economisch gedragsmodel op overheidsoptreden
WANT Politici en ambtenaren streven tot op zekere hoogte eigen doelstellingen na
Toepassing ‘ideale’ voorschriften door overheid strookt niet altijd met de werkelijkheid
(politieke partijen met eigen belangen, belangengroepen, lobbyisten, overheidsadministratie
met eigen belangen,…)
Marktfalingen afwegen tegen overheidsfalingen (=GOEDE MANIER)
Stap 1: Is er een marktfaling?
Nauwkeurige omschrijving van welke marktfaling er is die een overheidsinterventie rechtvaardigt
Indien geen grond voor marktfaling: enkel paternalistische argumenten voor overheidsinterventie
(gaat dan in tegen voorkeuren van burgers)
Stap 2: Formuleer de ‘ideale’ overheidsinterventie
Belastingen, prijsreglementering, aanbod publieke goederen (zie latere hoofdstukken)
Stap 3: Breng de gevolgen van de overheidsinterventie in kaart
Welke gedragsreacties kunnen we verwachten? Hoe sterk zijn die gedragsreacties?
Welke overheidsfalingen zijn mogelijk? Burgers controlemogelijkheid? Evenwichtige
machtsverdeling?
Stap 4: Beslis of overheidsinterventie wenselijk is
Uiteindelijke keuze veelal waardegeladen, verschillende visies op rol van de overheid (vb. Democraten
versus Republikeinen)

