
HOOFDSTUK 13 : Publieke goederen en externe effecten 

1. Publieke goederen 

1.1 Niet-uitsluitbaarheid en niet-rivaliteit in consumptie  

Vrije markt is aantrekkelijk systeem om private goederen (brood, kapper,...) op zo efficiënt mogelijke 

wijze te produceren en te verdelen  

Economische agenten kopen private goederen als bereidheid tot betalen groter of gelijk is aan prijs  

Bij (zuiver) publieke goederen ligt dat anders:  

Niet-uitsluitbaar: onmog om tegen redelijke kosten iemand v consumptie van v uit te sluiten  

Niet-rivaal: marginale kost om publiek goed aan extra individu aan te bieden, is gelijk aan nul  

 Bv. defensie, dijken 

1.2 Quasipublieke goederen  

Grijze zone tussen zuiver publieke en zuiver private goederen  

Bv. tunnels, zwembaden, wegen, parken,…  
Uitsluiting is in principe mogelijk via toegangsprijzen of tolgeld   

Congestie of overbelasting is mogelijk, waardoor rivaliteit in consumptie ontstaat  

 

Voldoen niet volledig aan een van de twee voorwaarden van niet-uitsluitbaarheid en niet-rivaliteit  

Begrip kan evolueren door technologische ontwikkelingen  

Bv. slimme camera’s vr LEZ kunnen eventueel gebruikt w vr tolheffing, wegentol via satelliet en 
navigatiesysteem 

Twee voorbeelden van quasipublieke goederen:  

Clubgoederen  

Consumptie is niet-rivaal, maar laten uitsluiting toe   Bv. abonnement op streamingdienst  

 

Commons  

Consumptie is rivaal, maar zeer kostelijk om mensen uit te sluiten  

Bv. visvangst in internationale wateren: iedereen kan er vissen maar eenzelfde vis kan niet

 door meerdere personen gevangen worden  

Commons geassocieerd met het vrijbuitersprobleem  

Elke visser hoopt dat andere vissers hun vangsten matigen om te 

vermijden dat het visbestand uitgeput geraakt, maar individueel heeft 

geen enkele visser er belang bij om zijn vangst terug te schroeven 

 

 

 

1.3 Maatschappelijk wenselijk aanbod van zuiver publieke 

goederen 

Bij privaat goed: als 10 consumenten elk 2 broodjes willen, moeten er 20 broodjes geproduceerd 

worden  



Bij publiek goed: als 10 consumenten elk 2 eenheden van het publiek goed willen, moeten er maar 2 

eenheden geproduceerd w  

 Niet-rivaliteit heeft ingrijpend gevolg voor waardering  

Elke eenheid kan door iedereen tegelijk geconsumeerd worden  

Iedere consument hecht een waarde aan goed die gelijk is aan zijn individuele bereidheid tot

 betalen (BTB)  

Marginale maatschappelijke BTB is gelijk aan som van marginale individuele BTB  

Verticale som (!) van individuele vraagcurven  

Vb. Bart, Lisa en maatschappelijke BTB voor een dijk  

 

Marginale Kostencurve= aanbodcurve 

(hvlh kost dijk afh v hoe hoog) 

MBB (lisa en bart) daalt per bijkom cm 

MBBb + MBBl = mts bb 

E=zoveel publ goederen prod wann margin mts 

bb = MK om dat goed te produceren 

 

Maatschappelijke welvaart grootst bij marginale kosten = marginale baten  

 In dit geval: marginale baten = maatschappelijke BTB  

Het Pareto-efficiënte niveau van voorziening van een publiek goed moet daarom voldoen aan:  

 

=  Samuelson-regel voor de optimale voorziening van een publiek goed (naar Paul Samuelson) 

Geconsumeerde hoeveelheid is dezelfde (vr lisa en bart) 

   Marginale BTB kan verschillen (hoger voor Lisa dan Bart)  

Verticale sommering van de individuele vraagcurven 

 

Fundamenteel anders bij private goederen  

 

 

Geconsumeerde hoeveelheden QL en QB kunnen verschillen  

Marginale BTB is identiek en gelijk aan marktprijs  

Horizontale sommering van de individuele vraagcurven  

 

 

 

1.4 Het vrijbuitersprobleem  

Mts gewenste hvlh publieke goederen is gekend, mr w die ook aangeboden op de vrije markt? 



 Bv. landbouwer in een polder gevraagd welke bijdrage aan dijk hij wil leveren  

HOE: Speltheoretische analyse  

Landbouwer en andere polderbewoners spelers  

Slechts twee strategieën: betalen of niet  

Dominante strategie: niet betalen is altijd beste resultaat, ongeacht wat andere bewoners

 doen  

Dijk komt er niet, hoewel alle bewoners hem liever wel hebben 

 

Vrijbuitersprobleem  

Niemand kan van consumptie uitgesloten worden  

Neiging BTB verkeerd voor te stellen: profiteren  

Private ondernemingen moeite om h publ goed op de markt te brengen (/zelfs onmogh)  

Overheidsinterventie kan soelaas bieden: overheid heeft dwangmacht en kan

 polderbewoners verplichten te betalen (via bijv. belastingen) om optimum te bereiken 

 

Niet alle inwoners kiezen noodzakelijkerwijze de nietcoöperatieve optie  

In herhaald spel w coöperatieve opl soms bereikt zonder dwangmacht (vooral in kleine niet

 anonieme groepen: vb. gezinnen, sportclubs)  

‘Warm gevoel’ (‘warm glow’) door bij te dragen  

Nadelen van collectieve voorziening door overheid  

Bv. pacifisten betalen mee voor defensie, ordehandhaving voetbal  

Beleidsmakers streven niet sowieso algemeen belang na, bewust van gevolgen van publieke

 goederen en belastingen om ze te financieren op hun kiezers  

Collectieve voorziening en financiering betekent niet noodzakelijk dat het goed ook door overheid 

moet geproduceerd w: vb. wegenwerken door private sector 

2. Externe effecten  

2.1 Positieve en negatieve externe effecten in productie en consumptie  

Externe effecten of externaliteiten  

Vb. roken, milieuvervuiling, bijen, fijn stof door auto’s,…  

Gedrag van een economische agent heeft rechtstreeks invloed op welzijn of

 productiemogelijkheden van een andere economische agent zonder dat daarvoor via de

 markt compensaties worden betaald 

Externaliteiten veroorzaken dus niet enkel marginale baat of kost voor de agent zelf, maar ook 

andere marginale baten en kosten elders: 

 

We hebben opnieuw een marktfaling 

2.2 Pareto-efficiëntie bij externe effecten en het ‘optimale’ vervuilingsniveau  
STEL: Vervuilende papierfabriek die afvalwater loost in rivier 



In Perfect concurrentiële markt: evenwicht E waar marginale BTB = marginale (private) kost 

 Maar: marginale private kost weerspiegelt niet kost externe effecten  

Inverse marktaanbodcurve vervat niet de volledige maatschappelijke kost  

♣ Bij negatieve externe effecten ligt MMK boven MK  

♣ Bij positieve externe effecten ligt MMK onder MK  

 

P is Pareto-efficiënte punt, waar MMB = MMK  

Welvaartsverlies PBE bij marktuitkomst  (het verschil tss een vrijemarktuitkomst en

 pareto-efficiente productie zal welvaartsverlies genereren) 

DUS door pareto-efficiente punt te kiezen kunnen we welvaartsverlies uitsluiten 

ZO Overheidsinterventie kan welvaartsverhogend zijn  

Ondanks dat goed bvb vervuiling impliceert is optimale hvlh nt gelijk aan nul 

 

Q= vrg nr papier, p=prijs 

V (impliceert gn externe effecten) 

Aanbodcurve=margi kosten 

Vrije markt zal resulteren in qE tegenover 

vraagprijs pE producent zal in optimum 

produceren 

Externaliteiten w weergegeven dr verschuiving MK 

nr MMK (mts margi kosten) 

 MMK hoger bij negatieve externe effecten! 

 

 we produceren pareto-efficient niveau als de mts mK gelijk zijn aan mts mBaten(V)  P 

Welvaartsverlies= driehoek: de mts baten zijn kleiner dan de mts kosten 

Bij pareto-optimale allocatie v middelen is het vanuit welvaartsperspectief nt zo dat bepaalde 

vervuilende productie uitgesloten moet w 

 

Figuur 13.4 zeer vaak gebruikt in milieu-economie ( houden zich bezig met externe effecten) 

Horizontale as: hoeveelheid afvalstoffen die wordt geloosd 

Verticale as: marginale baat en kost van terugdringen vervuiling  

Kosten terugdringen aanvankelijk klein, worden alsmaar hoger  

Curve stijgt van rechts naar links  

Vervuilingsniveau LE is niet optimaal vanuit welvaartsstandpunt  

Gekleurde oppervlakte is welvaartsverlies zonder interventie  

Verschil tussen totale baat van terugdringen vervuiling (oppervlakte PELE LP) minus

 totale kost (PELE LP)  



LP is Pareto-efficiënte vervuilingsniveau  

 

P= pareto-optimale situatie van vervuiling 

Welvaartsverlies zonder overheidsoptreden = 

rode opp  margi baat groter dan MK bij 

minder hvlh vervuiling 

Mts kosten is witte driehoek 

 

 

 

 

 

Instrumenten om negatieve externe effecten aan te pakken:  

• Uitstootnormen • Milieuheffingen • Verhandelbare emissierechten 

2.3 Uitstootnormen  

Hoeveelheidsrestricties of quota’s  

Maximale productie- of uitstootnormen  

Riskeert te weinig rekening te houden met kenmerken bedrijf  

 

2 papierfabrikanten: hoe inspanningen verdelen bij verschillende marginale reductiekosten?  

Stel: beide bedrijven onderworpen aan uitstootnorm gelijk aan K  

Gelijke restrictie is niet kostenefficiënt: dezelfde reductie in vervuiling kan tegen een lagere

 kost bereikt worden  

Equimarginale kostenprincipe  

Bedrijven met lagere reductiekosten moeten meer inspanning leveren 

Marginale reductiekosten moeten gelijk zijn  

 

Differentiëren is aangewezen, maar moeilijk  

Informatie: bedrijven geen belang bij eerlijke rapportering  

In realiteit daarom vaak zelfde reductienorm voor iedereen, maar is niet kostenefficiënt 

1onderneming: lager mk 

2ondern: hoger mk 

MK(bijkom kosten wrmee onderneming geconfr w om afvalstoffen te

 lozen) 

K =max afvalstoffen die geloosd mogen w van de overh 

 Ond1= afstand K F ( MK lager om K te bereiken)  

DUS bij ond 1 is het efficienter om hem minder afvalstoffen te laten lozen 

Q1 afvalstoffen E is dan wann MK gelijk is aan margi baat 

 



2.4 Milieuheffingen  

Externaliteitsprobleem corrigeren via belastingen (negatieve externaliteiten) of subsidies (positieve 

externaliteiten)  

Belastingen die corrigeren voor negatieve externe effecten: Pigouviaanse belastingen (Arthur Pigou) 

2 mogelijkheden: outputbelasting of emissiebelasting  

Outputbelasting  

Belasting per geproduceerde eenheid  

Doet aanbodcurve verschuiven (cf. H5)  

Laten samenvallen met MMK-curve  

Spontaan Pareto-efficiënte hoeveelheid  

 

Outputbetaling: 

BE=  belasting per geprod eenheid vh vervuilende 

goed (t) 

Belasting gekozen op zo n manier da uiteindelijke 

allocatie pareto-efficient zal zijn 

Consum betalen Pp terwijl producentenprijs gelijk is 

Pe  belasting hier per eenheid is gelijjk aan PC (t) 

 

 

 

 

Emissiebelasting  

Belasting per eenheid vervuiling  

Kan leiden tot kostenefficiënte verdeling inspanningen  

Bedrijven hebben twee opties:  

Betalen van belasting en gewoon verder produceren  

Investeren in schone technologie: bedrijf draagt kosten van de investering maar moet

  minder milieuheffingen dragen 

 

VRAAG: Hoe ver gaat bedrijf in investeringsprogramma?  

Marginale regel: afwegen kostprijs vermijden volgende eenheid vervuiling en 

  uitgespaarde milieubelasting (zolang kostprijs lager, zal blijven invest) 

Heffing ‘t’ weerspiegelt marginale baat (OB) 
Zonder reductie-inspanning is milieufactuur OtELE  

Terugdringen vervuiling levert kostenbesparing op  

Blijft zo tot in LP = Pareto-efficiënt: marginale reductiekost = heffing t  

Uiteindelijke kostenbesparing PELE  = Rode opp 

 



DRDRIn optimum zijn marginale reductiekosten gelijk voor alle bedrijven: 

milieuheffing impliceert equimarginale kostenprincipe  

 

 

Le= evenwicht wann vrije markt optimale hvlh 

bepaalt 

E Le = t 

Onderneming zal investeren in schone 

technologie tot op het punt P (uitgespaarde 

belasting t is gelijk aan MK om nog 1 E te 

vervuilen)  

 

 

 

 

Winstmaximaliserend gedrag en uniforme heffing leiden tot kostenefficiënte verdeling, zonder dat 

overheid afhankelijk is van de informatie die door vervuilers verstrekt moet worden 

= Marktconform overheidsingrijpen i.p.v. uitstootnorm of technologievoorschriften  

Consumentenprijs stijgt (zie Figuur 13.3):  

In lijn met ‘de vervuiler betaalt’  

Consument die product uiteindelijk koopt, w geconfronteerd met werkelijke mts kost

 vd productie vh goed (de juiste prijs) 

2.5 Verhandelbare emissierechten 

Milieugoederen zijn 'goederen' als stilte, een mooi uitzicht, schone lucht  

Niet op markten verhandeld  

Er is dus ook geen marktprijs voorhanden die we kunnen gebruiken om de BTB van

 consumenten van het milieugoed te achterhalen  

Een oplossing om de allocatie van schaarse milieugoederen te coördineren is dat de

 overheid een dergelijke markt opzet  

 Leidt tot een systeem met verhandelbare emissierechten 

Europees emissiehandelsysteem sinds 2005  

Globaal en jaarlijks dalend uitstootplafond CO2  

Uitgedeelde (vb. cementfabrieken of hoogovens) en geveilde emissierechten (vb. 

elektriciteitscentrales op steenkool of aardgas)  

Flexibel: handel tussen bedrijven bepaalt evenwichtsprijs voor ton CO2 -uitstoot (bedrijven 

met verwacht surplus verkopen aan bedrijven met verwacht tekort)  



Winstmaximaliserende ondernemer reduceert uitstoot tot punt waar marginale reductiekost 

= marktprijs emissierecht  

Dus kostenefficiënte verdeling: marginale reductiekosten tussen vervuilers gelijk gemaakt 

 

!! Belangrijke verschillen met milieuheffingen:  

Bij gratis emissierechten gn transfer v bedrijven nr overh, wat wel het geval is bij

 milieuheffingen  

Hoeveelheid uitstoot ligt vast, prijs onzeker  

Omgekeerd bij milieuheffingen: prijs vast, maar uiteindelijke uitstoot onzeker  

Theorie vs. praktijk:  

EU ETS kampt met lage prijzen voor uitstoot (historisch overschot emissierechten,

 economische crisis met inkrimping activiteit)  

Door lage vraag en groot aanbod is evenwichtsprijs lager dan de geschatte marginale

 externe kost van CO2 -uitstoot (geschat tussen 15 en 30 euro/ton voor het jaar 2030)  

Antwoord Europese Commissie: afbouw aantal emissierechten sneller  laten verlopen 

Hoofdstuk 14 : Verdeling 

1. Verdeling van wat?  

1.1. De primaire verdeling: inkomen uit arbeid en uit vermogen  

Uiteindelijk zijn we geïnteresseerd in de welvaart per persoon  

Hier gaat echter een lang proces aan vooraf dat start van de primaire inkomensverdeling, en via 

belastingen die mensen betalen en transfers die mensen ontvangen uitmondt in een beschikbaar 

inkomen per gezin  

Mr ook dat beschikbr inkomen moet nog omgezet w tot een welvaart per persoon via aantal stappen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Primaire inkomensverdeling komt tot stand op arbeids- en kapitaalmarkt  

 Arbeidsmarkt bepaalt 

  Hoogte arbeidsinkomen 

Afh v aantal uren, vergoeding per arbeidsuur (loon) 

Bepaalt in grote mate positie gezin in inkomensverdeling 



 

Inkomen uit vermogen  

Omvang vermogen, Rendement vermogen, Interesten spaarboekje of obligatie, dividenden,

 huurinkomsten,… 

1.2. Beschikbaar inkomen  

Primaire inkomen = basis waarop belastingen en sociale bijdragen worden geheven 

In ruil transfers uit systeem  

Bv. pensioenen, werkloosheidsvergoedingen, kinderbijslagen, etc.  

Belastbaar gezinsinkomen = primaire inkomens + transfers  

 Daarvan nemen we Inkomstenbelasting af: progressief (=inkomstenbelasting zal procentueel

 stijgen nrmate ge meer inkomen hebt , meer belasting nrmate rijker) 

Beschikbaar inkomen:  ‘Inkomen om uit te geven aan goederen en diensten’  & ‘Sparen’ 

1.3. Welvaart  

Bestedingen: Bij bestedingen zal je Indirecte belastingen betalen: btw of accijnzen  

Welvaart is wat overblijft: hoeveelheden goederen en diensten die we kunnen kopen  

Inkomen of bestedingen omzetten naar de welvaart per persoon is niet eenvoudig: verschillende 

factoren bepalen welvaart per persoon  

Objectieve component: Gezondheid, leeftijd, gezinsgrootte, klimaat,…  

Subjectieve component: Voorkeuren (vb. asceet versus bourgondische levensstijl)  

Vanuit het standpunt van het beleid zal er met sommige factoren rekening gehouden w bij de 

omschrijving v welvaart en met andere nt: gn eenvoudige oefening en vooral een normatieve kwestie 

1.4. Gezinsgrootte en equivalentieschalen  

Gezinsgrootte w meestal in rekening gebracht bij omzetting bestedingen nr welvaartsniveau  

Ruwe manier: delen door aantal gezinsleden  

Maar:  Publieke-goedkarakter v sommige goederen: huisvesting, verlichting, verwarming,…  
  (schaalvoordelen) 

Behoeften variëren: baby vs. universiteitsstudent  

Equivalentieschaal: houdt rekening met samenstelling en schaalvoordelen  

Bv. OESO-schaal: maken inkomens van gezinnen vergelijkbaar met elkaar 

eerste volwassene: factor 1  

elke extra volwassene (>= 14 jaar): factor 0,5  

elk extra kind (< 14 jaar): factor 0,3  

Een koppel met twee kinderen heeft een equivalentieschaal gelijk aan 2,1

 (=1+0,5+0,3+0,3)  

Alleenstaande met 1500 euro dus even welvarend als koppel met twee kinderen met

 3150 euro volgens OESO-schaal 

 

Belangrijke randopmerking: de berekening van equivalente bestedingen zoals hierboven veronderstelt 

dat de welvaart gelijk verdeeld is binnen gezinnen = zware veronderstelling!!! 



OZ tijdens de laatste 20 jaar toont aan dat dit niet noodzakelijk het geval is.  

1.5. Verklaringen voor veranderingen in ongelijkheid  

Welvaartsverdeling kan ongelijker worden omdat  

De primaire inkomensverdeling ongelijker w, bv. als de lonen voor hooggeschoolden veel

 meer toenemen dan voor laaggeschoolden, of als de inkomens uit vermogens sterker

 groeien dan uit arbeid;  

De overheid minder herverdeelt, bv. omdat ze de belastingen minder progressief maakt of

 de uitkeringen in de sociale zekerheid beperkt;  

Er socio-demografische veranderingen zijn, zoals bv. meer jongeren die sneller alleen gaan

 wonen, meer alleenstaanden, meer of minder tweeverdieners, meer inactieve

 gepensioneerden, toenemend sorteergedrag op de huwelijksmarkt  

2. Personele verdeling  

Klassieke economen (Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx) besteedden veel aandacht aan 

verdeling vd toegevoegde waarde over productiefactoren arbeid & kapitaal (=functionele verdeling)  ⬄Hier: personen of gezinnen als Up i.p.v. sociale klassen of productiefactoren (=personele verdeling)  

Focus op beschikbaar inkomen: inkomen dat overblijft nadat belastingen betaald en transfers 

ontvangen zijn 

European Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC)  

Inkomensbegrip: arbeidsinkomen, inkomen uit sociale zekerheid en inkomen uit vermogen  

Beschikbaar gezinsinkomen bekomen dr v primaire inkomens de betaalde belastingen af te 

trekken en transfers op te tellen  

EU-SILC 2015 (inkomens 2014) 

2.1. De statistische verdeling van het beschikbaar gezinsinkomen  

In 2014: gem gezinsinkomen 3128 euro per maand (niet gecorrigeerd met een equivalentieschaal) 

Histogram  

Klassen van 500 euro  

Grote inkomenswaaier !!!! 

Inkomens zijn niet alleen ongelijk verdeeld, ze liggen nt symmetrisch gespreid rond gem 

Lange staart: scheve verdeling  

Mediaan (2588 euro) is lager dan gemiddelde (3128 euro) 

 

2.2. Decielverdeling  

Elke klasse telt evenveel gezinnen: 10% van de bevolking  

Gezinnen geordend van het armste gezin in de dataset tot het rijkste gezin in de dataset

 Gezinnen daarna in tien groepen van gelijke grootte verdeeld     

 Eerste deciel: 10% armste gezinnen        

 Tiende of laatste deciel: 10% rijkste gezinnen  

Kwartielen, kwintielen, percentielen 



2,7 % v totale inkomen vloeit 

naar eerste deciel 

24,8 % nr tiende deciel 

7e kolom: cumuatieve 

aandeel in de bevolking 

8e kolom: cumulatieve 

aandeel in inkomen  

 

 

 

2.3. Lorenz-curve  

Horizontale as:   Cumulatief aandeel in bevolking  

Verticale as:   Cumulatief aandeel in inkomen  

 

Diagonaal: referentie voor perfect gelijke verdeling  

Hoe verder onder de diagonaal, hoe groter de ongelijkh 

Inkomensongelijkheid in VS > BE  

Voorwaarde: Lorenz-curve mogen elkaar niet snijden! Anders kunt ge ze nt vgl 

In geval v snijdende Lorenz-curven: index die ongelijkh meet nodig om verdelingen te ordenen  

Bekendste index: Gini-coëfficiënt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Ongelijkheidsmaatstaven  

Gini-coëfficiënt leunt aan bij Lorenz-curve  

 Geeft oppervlakte tussen Lorenz-curve en diagonaal als maatstaf  

= Verhouding van oppervlakte L en oppervlakte bij maximale ongelijkheid, 1/2  



Hoe verder Lorenz-curve van diagonaal ligt, hoe groter L en hoe groter de Gini:  

 

Tss 0 (perfect gelijk) en 1 (perfect ongelijk)  

België: 0,264 in 2014  VS: 0,464 in 2014 

 

 

 

 

2.5. Hoe groot is de inkomensongelijkheid en neemt deze toe?  

Antw afh van gezichtspunt (vb. ongelijkheid in de wereld versus ongelijkheid in een specifiek land)  

De ongelijkheid op wereldvlak is groot maar neemt af 

7,8 miljard mensen: niet makkelijk te berekenen  

Branko Milanovic (geb. 1953): totale wereldongelijkheid gemeten aan de hand van micro-data

 Ongelijkheid tussen landen  

Ongelijkheid binnen landen 

 

 Wereldongelijkheid in inkomens tss alle bewoners aan de hand van de Gini-coëfficiënt  

Heel hoog op wereldvlak: 0,62  

Langdurige toename van ongelijkheid sinds begin negentiende eeuw  

Voor het eerst in bijna 2 eeuwen, neemt wereldongelijkheid af  

Vr groot deel te wijten aan groei gem inkomen in China ondanks toename ongelijkh 

binnen China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenspel twee factoren: ‘olifantencurve’ (rechtse figuur van Milanovic) 

Horizontale as:   percentielen van wereldinkomensverdeling  

Verticale as:   voor elk percentiel cumulatieve reële inkomensgroei 

 

Globaliseringsperiode 1988-2011  

Inkomensgroei (35,5 %) heel ongelijk voor de percentielen 

Sterkste groei voor percentielen 50 tot 60 China, India, Vietnam,…   

 90ste en 95ste percentiel groeide slechts 13%  



Onderste helft van inkomensverdeling rijke westerse wereld: VS, Japan,

 West Europese landen,… = ‘lagere middenklasse’: verliezers van globalisering  

 Uiteinden globale inkomensverdeling  

Allerarmsten groei die hoger is dan lagere middenklasse  

Allerrijksten (top 1%) groei die hoger is dan lagere middenklasse  

 

Ongelijkheid binnen landen neemt toe, maar wereldongelijkheid neemt af 

In veel rijke landen neemt ongelijkheid toe  

Gini-coëfficiënt vh equivalente beschikbaar inkomen rond 1985 en 2013 

In meeste landen is Gini halfweg jaren 1980 duidelijk gestegen  

Ook in Noorwegen, Denemarken, Finland en Zweden  

Sommige landen eerder status-quo: België, Nederland en Frankrijk  

In sommige landen afname ongelijkheid (Griekenland en Turkije)  

Angelsaksische landen ongelijker 

 

Thomas Piketty (geb. 1971) : het aandeel van de top 1% 

Ziet: Personele inkomensverdeling onderging grote veranderingen  

Rond WO I:   1% had inkomensaandeel van ongeveer 20%  

Eind jaren 1970:  gedaald tot 6 à 8%  

Vanaf 1980   Sterk gestegen in VS (22%) en VK (15%), Duitsland (14,5%) 

Frankrijk is uitzondering: 8,1% in 2015 

 

3. Armoede  

3.1. Een absolute definitie van armoede  

!!! Meten armoede valt niet samen met meten ongelijkheid  

Armoede=  niet bereiken van absolute of relatieve inkomensgrens  

Absolute grens Bv. Wereldbank: momenteel $1,9 per dag 

Millenniumdoelstellingen   1990: 37% in extreme armoede    2015: 13% in extreme armoede  

1 vd die doelst vd VS was de halvering van de armoede  gelukt 

 

Toch nog honderden miljoenen mensen in absolute armoede  

1990: 1,958 miljard mensen     2012: 897 miljoen mensen     (Daling grotendeels te danken aan China) 

 

3.2. Een relatieve definitie van armoede  

Relatieve armoede: toestand waarin een gezin over een onvoldoende hoog inkomen beschikt om 

volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven  

Bv. internetaansluiting en mobiele communicatie in België  

 

HOE Relatieve karakter :   

1. Op basis van verdeling inkomen Bv. laagste kwintiel van de inkomensverdeling  

 Evenveel armoede over de tijd, maar laat toe om de samenstelling van de armen te 

analyseren (kleine versus grote gezinnen, jongeren of ouderen, werklozen,...)  

2. Percentage van mediaan inkomen, hetzij gemiddelde inkomen      

  Bv. EU of OESO: 60% van mediaan equivalente inkomen  



3. Ook andere methoden (vb. subjectieve methode, multidimensionale indicatoren) 

3.3. De armoede in rijke landen 

Armoedeschattingen o.b.v.  60% v mediaan equivalent inkomen 

EU: gemiddeld 17,3% van de bevolking leeft in armoede  

Laagste armoede in Nederland en Scandinavische landen  

België in middengroep (15,5%)  

DUI: sterk toename sinds eeuwwisseling  

VS: bijna 25% van de Amerikanen leeft onder armoedegrens 

Hoofdstuk 15 Herverdeling 

1. Enkele cijfers  

Lopende inkomsten van de overheid op alle niveaus in België in 2015: 210 mld euro (ter vergelijking 

bbp: 409,4 mld euro)  

Drie bronnen: 

• Directe belastingen op inkomen en vermogen  
• Indirecte belastingen op productie, consumptie of import  
• Bijdragen aan de sociale zekerheid  
 

 Directe belastingen: 67,9 mld euro  

• Inkomstenbelasting op natuurlijke personen: 52,7 mld euro  
• Vennootschapsbelasting: 14,2 mld euro  
 

 Indirecte belastingen: 52,9 mld euro  (BTW en Accijnzen) 

 Socialezekerheidsbijdragen: 58,6 mld euro 

2. Inkomstenbelasting  

2.1 Gemiddelde en marginale aanslagvoet  

Inkomstenbelasting is ontworpen om de sterkste schouders meer lasten te laten dragen  

Progressiviteit: gemiddeld tarief neemt toe met inkomen  

 Te betalen belasting varieert met inkomen via tariefstructuur (barema), toegepast op belastbare 

inkomen (cf. H 14)  

 

 

 

 

 

Belastingvrije som  (deel vh inkomen dat niet belast wordt) die afhangt van gezinssamenstelling  

Marginale tarief  

Belasting op de laatste euro inkomen (belastingtarief vd hoogste schijf waarin iemand valt) 

Van belang voor evaluatie van ontmoedigingseffect van belastingen 



Gemiddelde tarief belastingdruk op volledige inkomen  (sommige delen inkomen meer of minder 

belast) 

Te betalen belasting gedeeld door het belastbaar inkomen  

Stijgt continu  

Voor zeer hoge inkomens nadert gemiddelde het marginale tarief 

HOE meer je verdient, HOE groter gemiddelde tarief 

2.2 Effectieve gemiddelde en marginale aanslagvoeten 

Statutaire tarieven: wettelijk vastgelegde tarieven vertellen slechts deels hoeveel personenbelasting 

er betaald wordt  (marginale en gemiddelde tarieven v 2.1.) 

• Aftrekken: deel inkomen nt opgenomen in belastbaar inkomen (vb.onderhoudsuitkeringen)  

• Vermindering: te betalen belasting wordt verminderd (vb. giften, uitgaven voor

 kinderoppas, woonbonus)  

• Soms verschuivingen tussen aftrekken en verminderingen  

Personenbelasting gemiddeld 23% in 2015  

• Verrassend laag gegeven publieke debat.  

• MAAR  Gemiddelde aanslagvoet vs. marginale aanslagvoet  

Parafiscaliteit (= 13,07% van brutoloon werknemersbijdrage w afgetrokken vr

 de social zekerheid, verhoogt effectieve marginale tarieven met zelfde percentage)  

Effectieve marginale tarief is beïnvl dr andere elementen die afh zijn v

 inkomen (vb. selectieve kinderbijslagen: naast basistarief kinderbijslag heb je ook 

selectief gedeelte dat afhangt van het inkomen, het betekent soms dat stel dat je 

net boven de grens komt en geen hoger kinderbijslag krijgt, dat die extra 

belasting  heel hoog kan zijn ) 

2.3 Principes van belastingheffing  

‘Goede’ belasting voldoet aan enkele principes  

‘Sterkste schouders dragen zwaardere lasten’ = Draagkrachtprincipe of principe van

 verticale herverdeling (van rijk nr arm) 

  Progressiviteit  zorgt ervr dat ongelijkh van netto-inkomens kleiner is dan

 ongelijkh v inkomens vóór belasting  

Bv. Gini vóór belasting 0,428, na inkomensbelasting 0,372 in 2015  

GRAF: RODE LIJN voor personenbelasting, GRIJZE erna inkomensongelijkh

 is groter ervoor want lijn verste van lorenz curve: gini coeff is opp tss lorenz

 curve en diagonaal die perfecte ongelijkh zou impliceren 

 

 ‘Belastingplichtigen in gelijke omstandigh gelijk behandeld’ = principe v horizontale gelijkh 

Alleenstaande en gezin betalen versch belastingen, ook al hebben ze zelfde inkomen  

Belastingvrije som varieert naar gezinssamenstelling  

Verminderingen op verschuldigde belasting 



Veralgemeende decumul: beroepsinkomsten echtgenoten afzonderlijk belast

 Huwelijkscoëfficiënt (vb. deel vh arbeidsinkomen van werkende echtgenoot

 fictief toegewezen aan niet-werkende echtgenoot en afzonderlijk belast) 

 

 

3. Sociale zekerheid   

Progressief belastingsysteem = eerste herverdelingssysteem: Herverdeelt van rijk naar arm 

Sociale zekerheid = tweede belangrijke herverdelingssysteem  

Zorgt voor inkomenstransfer naar mensen met een tegenslag (bv. werkloosheid of ziekte)

 Evenwicht tussen verzekering en solidariteit 

Grondig uitgebouwd na WO II  

In België ook terugbetaling kosten gezondheidszorg, via verplichte ziekteverzekering 

Laatste jaren: evolutie van meer ‘zuiver verzekeringsprincipe’ naar meer solidariteit 

 

3.1 De verschillende takken van de sociale zekerheid  

 

Meeste nr pensioenen en geneeskundige verzorging 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 De financiering van de sociale zekerheid  

Oorspronkelijk  

Bijdragen van werkgevers  

Bijdragen van werknemers  

 De bijdragen mbt tot sociale zekerh = parafiscaliteit 

Overheidstoelage  

Steeds meer aangevuld met tijdelijke bijdragen  

Loonmatigingen en indexsprongen (index= lonen enzu aangepast aan index, indexsprong=

 één keer niet aangepast) 

Solidariteitsbijdrage  

Alternatieve financiering (deel btw, accijnzen, roerende voorheffing) 

3.3 Effect van sociale bijdragen op de arbeidsmarkt  

Hoge lasten op arbeid  

  Sociale verzekeringen vooral gefinancierd via bijdragen op brutoloon  

Historisch gegroeid: verzekering tegen verlies arbeidsinkomen  



Belastingwig of tax wedge: kloof tss nettoloon en loonkost (= 

loon die Wg betaalt: brutoloon + werkgeversbijdragen sociale 

zekerh)  

 

In belgie bedraagt wig 54% 

 

 

 

 

VOOR INVOERING BIJDRAGEN 

Hor as: werkstelling, vert as: reële 

brutoloon (= het reele loon, hvl goederen 

en diensten ik kan kopen met mijn reele 

loon) 

dalende lijn= vraagcurve v arbeid dr 

ondernemingen  hoe lager kosten per uur 

arbeid (hoe lager reel loon) hoe meer 

mensen ondernemingen gaan aannemen 

A0= aanbodcurve v arbeid dr individuen en 

gezinnen  hoe groter reeele loon, hoe 

groter aanbod 

E0= evenwichtspunt dat geassocieerd w met 

een evenwichts reële loon van Wb/p0 en L0 

INVOERING WERKNEMERBIJDRAGE 

impliceert dat reële nettoloon een 

percentage is v brutoloon 

 aanbodcurve zal nr binnentoe wentelen: 

brutoloon betaald dr wg stijgt en tewerkstelling daalt DUS invoering van werknemerbijdrage w voor 

een stuk gedragen dr de wetgever en een deel door de werknemer want nettoloon daalt 

 

INVOERING WERKGEVERBIJDRAGE 

 vraagcurve wentelt nr beneden omdat de bereidh v 

betalen vd werkgever is niet veranderd, wat de 

ondernemer wil betalen voor een bijkomende uur arbeid 

wijzigt niet, de werkgever zal bereid zijn een lager 

brutoloon te betalen 

De beslissing  vd Wg w bepaald dr de productiviteit van 

een extra arbeider en daarvan w een deel soc zekerheid 

getrokken. Wat niets anders kan betekenen dat er een lager reeel brutoloon zal zijn dan normaal 

totale loonkost = som v nieuwe brotoloon en werkgeversbijdrage 



Vierkantje links beneden is wat werknemer ontvangt, tot M is bijdragen, en dan totale loonkost K 

Ook deel werkgeversbijdragen gedragen dr werknemers 

 

Nieuw evenwicht E1: vraag nr arbeid lager, loonkost K, nettoloon 

N, verschil tss nettoloon en loonkost zal deels 

werknemerbijdragen en werkgeversbijdragen bedragen 

Verschil tss oorpsr brutoloon en nettoloon gedragen dr Wn, 

verschil tss loonkost en oorspr brutloon dr de Wg 

 

3.4 Basisprincipes van de sociale zekerheid  

SOCIALE ZEKERHEID: VERZEKERING  

= Betalen om impact v onzekerh (bv. ziekte, auto-ongeval) op levensstandaard zoveel mog uit te 

schakelen  

Premie betalen, in ruil voor premie: contractuele garantie dat verzekeraar ‘schade’ vergoedt  
 

Behoefte aan verzekering is universeel 

Ex ante treden verzekerden vrijwillig toe: Pareto-verbetering  

Ex post ( na realisatie onzekerh) wel herverdeling (bv. v gezonden nr zieken, v chauffeurs 

zonder ongeval nr chauffeurs met)  

 

Sociale zekerheid was oorspronkelijk gebaseerd op dit principe 

Premies betalen als je werkt, uitkering bij werkloosheid.  

Premie verbonden met arbeidsinkomen.  (hoe groter inkomen, hoe groter premie die je

 betaalt en indien werkloos, zal afh van vorig inkomen) 

Wederkerigheid 

Waarom niet voorzien door private markt? 

 (1) Collectieve component  Vb. werkloosheidsrisico afh vd  conjunctuur, toename van de 

levensverwachting impact op iedereen  

Verzekeringsmarkt werkt slechts als risico's onafhankelijk zijn:  

Als grote groep verzekerden gelijktijdig getroffen w, volstaan premies niet Premies moeten

 verhoogd w achteraf, wat nieuwe verzekeraars (toetreders) op verzekeringsmarkt een sterk

 voordeel geeft Bestaande verzekeraar weggeconcurreerd 

(2) Averechtse selectie 

'Goede risico's' versus 'slechte risico's': lage (goed) versus hoge verwachte uitkeringen (slecht) 

Informatie-asymmetrie: verzekerde beter op de hoogte van risico dan verzekeraar  

Cf. markt van tweedehandswagens uit H 12: verzekeraars baseren zich op 'gemiddeld risico'

 en opteren voor een gemiddelde premie  

Lage risico's vinden dat ze teveel betalen en verlaten de markt, drijft gemiddelde premie

 verder op (averechtse selectie)  

Allerslechtste risico's blijven uiteindelijk over en de markt verdwijnt 



 

(3) Moral hazard  

Risico en omvang schade zijn niet exogeen: w mee bepaald dr gedrag van de verzekerde zelf 

Omnium-verzekerde chauffeurs rijden wat minder voorzichtig  

Medische uitgaven positief beïnvloed door het bestaan van ziekteverzekering 

Sommige werklozen zoeken minder hard vr een job dr bestaan werkloosheidsverzekering  

 

 Drie redenen illustreren marktfaling op private verzekeringsmarkten  

 Efficiëntiewinsten mogelijk door overheidstussenkomst (via sociale zekerheid) 

SOCIALE ZEKERHEID: SOLIDARITEIT 

 Sociale zekerheid heeft ook als doelstelling de ongelijkheid en armoede te verminderen  

Verplichte solidariteit  

Verzekering is welbegrepen eigenbelang, solidariteit gaat verder  

Niet langer ex ante verbetering voor iedereen: dus ook degenen die laag risico

 vertonen moeten betalen en soms meer dan anderen (normatieve keuze, het is meer dan 

gwn paretoverbeteringen)  

Kan enkel via overheid w opgelegd  

 

Subsidiërende solidariteit  

Premies weerspiegelen niet perfect de verschillen in risico’s  
Ziekte is gecorreleerd met leeftijd, maar iedereen betaalt zelfde premie (in

 percentage)  

Hoog- en laaggeschoolden hebben verschillend werkloosheidsrisico maar betalen

 dezelfde premie (in percentage)  

Bijkomende herverdeling bovenop de ex post herverdeling 

 

Inkomenssolidariteit  

Bijdragen ziekteverzekering staan in verhouding tot inkomen  

Maximumpensioen, ongeacht bijdragen in verleden  

Holt wederkerigheid tussen bijdragen en uitkeringen uit  

Sommige delen sociale zekerheid bestrijden armoede: bijstandssysteem  

Residuele stelsels van gegarandeerde minimuminkomens: geen band met vroegere

 bijdragen, bv. gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het leefloon  

België heeft elementen van verzekering én solidariteit  

 Gaandeweg opgeschoven richting meer solidariteit  

 Selectiviteit, maar verdere vermindering van verzekeringskarakter  

!!! Risico op erosie maatschappelijke en politieke draagvlak vr sociale zekerheid 

3.5 Uitdagingen voor de sociale zekerheid  

Voortdurend ter discussie: We focussen op de drie belangrijkste uitdagingen  

WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN  

Structurele en langdurige werkloosheid  

Uitkeringen voor mensen die misschien nooit meer een job vinden  



Op eerste gezicht bedoeling v verzekeringssysteem, MR kan de opl vh werkloosh probl

 bemoeilijken  

Moral hazard  

Makkelijker voor bedrijven om mensen tijdelijk werkloos te maken  

Effect op werkzoekenden: hoger reservatieloon, motivatie, werkloosheidsval

 (inkomensdaling na aanvaarding slecht betaalde job) 

Grootste uitdaging: prikkels om werk te zoeken behouden en toch welvaartsverlies voor onvrijwillig 

werklozen beperken 

 

PENSIOENEN 

Inkomen verzekeren na actieve loopbaan  

In principe kan dit gerealiseerd w dr zelf te sparen  

Kapitalisatie ('funding'): elke generatie spaart voor zichzelf  

Risico: financiële crisis kan deel van gespaarde middelen laten verdampen (vb. crisis

 van 2007-2008, coronacrisis,...)  

Repartitieprincipe (omslagstelsel, 'pay as you go')  

Bijdragen actieve bevolking rechtstreeks overgedragen aan gepensioneerden  

Solidariteit tussen generaties  

Nadeel: gevoelig voor vergrijzing 

Afhankelijkheidsgraad = (aantal personen 65 jaar en ouder)/(aantal 

  personen tss 15 en 65)  

Afhankelijkheidsgraad stijgt door dalend geboortecijfer en stijgende

 levensverwachting bij geboorte: 40 jaar in 1841, 81 jaar in 2015  

Geen Belgisch, zelfs geen westers probleem 

 

 Hoe op te lossen?  

( A ) Pensioenuitkeringen verminderen?  

Belgische pensioenen zijn al aan lage kant, verdere inkrimping houdt gevaar in van

 toenemende armoede onder de ouderen  

( B ) Pensioenbijdragen verhogen? 

Impliceert hogere arbeidskost, met negatief effect op tewerkstellingsgraad  

( C ) Langer werken? 

Wellicht meest aangewezen optie maar politiek erg gevoelig 

ZIEKTEVERZEKERING 

Belgische systeem = terugbetalingssysteem 

Vrijheid in keuze arts, artsen hebben vrijheid inzake therapie  

Artsen betaald per prestatie  

Patiënt betaalt enkel ‘remgeld’ (groot deel v kosten teruggebetaald) 
 

Probleem van moral hazard  



Overconsumptie: kost toch niet betaald door patiënt, maar door ziekteverzekering

 Informatieprobleem: asymmetrische informatie tussen patiënt en zorgverstrekker  

Uitgaven stijgen snel door  

Vergrijzing  

Technologische vooruitgang  

Toename geneeskundige kennis 

 

4. Alles heeft een prijs, ook herverdeling 

Beleidskeuze over hoe de taart te verdelen, heeft ook implicaties over de omvang van de taart 

  Grootte is niet exogeen  

Ontmoedigingseffecten van herverdeling  

 

Voorbeeld 1: inkomstenbelasting en sociale bijdragen variëren met inkomen (en dus 

arbeidsinspanning)  

Kan leiden tot afname arbeidsaanbod  

Ontmoedigingseffect groter naarmate effectieve marginale tarieven sneller stijgen  

 

Voorbeeld 2: uitkering lokt ook gedragsreacties uit  

Bv. zoekgedrag werklozen (hoe hoger uitkering, hoe minder motivatie om werk zoeken),

 voorschrijfgedrag dokters, werknemers bij ziekte  

Afweging maken: ‘efficiency-equity trade-off’ (efficientie en rechtvaardigh) 
Impliceert normatieve keuze voor maatschappij 

Hoofdstuk 18 Macro-economische analyse: wat en waarom? 

Inleiding 

Micro-economie:  

Gedragsmodellen vr individuele economische agenten (consumenten en producenten)  

Marktvraag en marktaanbod samenbrengen: optelsom van de gevraagde of aangeboden hvlh

 v individuele consumenten en producenten  

Partiële analyse: markt van broodjes, markt van dvd’s,… 

Soms alle markten tegelijkertijd geanalyseerd: theorie van het algemeen evenwicht (die op

 zijn beurt onderbouwing biedt van sommige macro-economische modellen) 

Macro-economie:  

Grotere gehelen: aggregaten  

Totale output: “de” economie krimpt/groeit in België/EU/de wereld  

Totale tewerkstelling, werkloosheid  

Prijspeil (alle prijzen: inflatie versus deflatie)  

 

Focust op econ groei op lange termijn en op afwijkingen van het evenwicht op korte termijn  

Rol vd overheid in h stabiliseren vd economie, met als doel fluctuaties in de groei en prijspeil 

te minimaliseren  

Overheidsbeleid omvat overheidsuitgaven en belastingen  



Monetair beleid van centrale bank 

 

1. De economische kringloop en de wet van Say  

 

 

Gezinnen: poging behoeften zo 

goed mog bevredigen dr 

goederen en middelen aan te 

kopen 

Ondernemingen produceren 

goederen en diensten die ze 

aanbieden aan de gezinnen 

 

 

 impliceert twee markten 

1. Goederenmarkt: goederen en diensten die ondernemingen produceren en die verkocht w of 

aangekocht w dr gezinnen 

2. Factormarkt: ondernemingen om goederen en diensten te creëren hebben ze productiefactoren 

nodig. Ze kopen bvb arbeid en maken gebruik van kapitaal. Arbeid w gegeven dr gezinnen. Individuen 

in gezinnen geven hun tijd aan ondernemingen, en w ervoor vergoed. Gezinnen zorgen oo vr kapitaal 

(geld op de bank). Wat ook uitgeleend aan bedrijven die daar een vergoeding voor betalen. 

Inkomensverdeling zal dus afhangen van de verhouding tussen arbeid en kapitaal. 

 

Onderzijde van kringloop: bestedingszijde (goederenmarkt) 

• Bedrijven verkopen goederen en diensten aan gezinnen 

• Totale opbrengsten van deze verkopen:  

 • Bemerk notatie aggregaten: P.Q i.p.v. pi en qi : in plaats van te werken met indiv goederen 

en diensten, zullen we bij macro-economie werken met totale agregaten P en Q 

Bovenzijde van kringloop: inkomenszijde (factormarkt) 

Bedrijven kopen productiefactoren op factormarkten  

Werknemers vergoed met loon  

Kapitaalverschaffers met interest en/of dividend  

 

 Uitgave voor de ene econ agent, is inkomen voor de andere !  

 

Eén uitdrukking van samenhang kringloop: wet van Say  

“Elk aanbod creëert zijn eigen vraag” ("l'offre crée sa propre demande")  



Stel: gezinnen geven al hun inkomen uit (dus: sparen niet)  

Dan: productie leidt vanzelf tot vraag naar goederen en diensten  

Er kan nooit een “vraagtekort” zijn  
 

Say formuleerde theorie als antw op bezorgdh dat IR, met grotere productie, op haar

 limieten zou botsen door een gebrek aan inkomen om de producten aan te kopen  

! Echter: gezinnen sparen ook, deel inkomen aan de kringloop onttrokken ('lek')  

DUS wet van say ga niet noodzakelijk op, extra productie zal daardoor niet zwz verkocht w 

 

Crisis van de jaren '30 toonde de mogh v grote overproductie/onderconsumptie (wat

 uiteindelijk leidde tot keynesiaanse analyse; cf. infra) 

Jean-Baptiste Say: wet geformuleerd 

2. Het belang van geld  

Reële stroom: reële goederen en diensten w 

getransporteerd v ondernemingen nr gezinnen 

Reële productiefactoren (kapitaal en arbeid): 

getransfereerd nr ondernemingen 

Geldstromen: gezinnen die goederen kopen v 

ondernemingen doen dat in ruil voor geld. Ondernemingen 

lenen kapitaal uit. 

 Beide kringlopen geven dezelfde economische realiteit weer: 

 Hebben dezelfde waarde  

Suggereert dat geld neutraal is (zoals in bijv. Hoofdstuk 6) 

 

MAAR  Verstoringen in de geldkringloop kunnen effecten hebben op de onderliggende reële

 grootheden  

Geld is niet neutraal op aggregatief niveau!!! 

 Recent voorbeeld: financiële crisis van 2007-2008 leidde tot recessie van 2009 

3. Informatie- en coördinatieproblemen  

Volmaakte mededinging  Cf. H3  

Vraagoverschot na positieve vraagschok (vb. toegenomen vraag naar mondmaskers)  

Prijs zal stijgen  

Gevraagde hvlh daalt, aangeboden hoeveelheid stijgt  

Nieuw evenwicht bereikt door coördinatie via prijsmechanisme  

 

Macro-economische realiteit wijkt af van perfecte mededinging:  

Coördinatiemechanisme functioneert niet altijd goed  

Vaak door informatieproblemen (econ agenten die niet over de juiste informatie beschikken

 om goede beslissingen te nemen) 

Macro-economie: bestudeert situaties waarin coördinatiemechanisme niet goed functioneert 

3.1 Voorbeeld 1: Investeringen  

Motivatie voor investeringen:  



Verwachting dat toekomstige vraag zal stijgen  

Maar: onzekerheid m.b.t. toekomst (poging aan toekomstige vraag te kunnen voldaan dmv

 innovatie) 

Onzekerheid impliceert dat bedrijven naar elkaar kijken:  

Onderneming A zet grote investeringen op  

Blijkbaar ziet A toekomst optimistisch tegemoet  

Signaal voor bedrijf B om ook te investeren 

Investeringsboom met zelfvoedend karakter  

Meer investeringen => meer productie => meer inkomen  

Optimisme w bevestigd 

 

Omgekeerd:  

Onderneming A schroeft investeringen terug  

Blijkbaar ziet A toekomst pessimistisch tegemoet  

Signaal voor bedrijf B om ook minder te investeren  

Investeringsdaling met zelfvoedend karakter  

Minder investeringen => minder productie => minder inkomen  

Pessimisme w bevestigd 

John Maynard Keynes: Animal spirits 

Informatie over toekomst gebrekkig  

Vlagen van optimisme en pessimisme: cyclische bewegingen in productie 

 

3.2 Voorbeeld 2: Spaarders  

Gezinnen zetten deel inkomen opzij om te sparen  

Verwachtingen over toekomst  

Pessimistisch: sparen  (als heel volk dat tegelijk doet) 

Vraag (consumptie) neemt af  

Productie neemt af  

Inkomen neemt af (zie kringloop)  

Men kan minder sparen dan gepland  

Spaarparadox van Keynes  

Optimistisch: meer spenderen (Uiteindelijk meer inkomen) 

Coördinatieprobleem 

Individuele spaarder houdt geen rekening met het collectieve effect van zijn toegenomen

 sparen: individuele rationaliteit leidt tot collectief ongunstig resultaat (cf. H2)  

Opnieuw zelfvoedend mechanisme: pessimisme van gezinnen leidt tot minder consumptie,

 minder productie en minder inkomen, bevestiging pessimisme 

4. Van Keynes naar de klassieken en terug 

Klassieke economen (A. Smith, J.-B. Say, D. Ricardo)  

Prijsveranderingen zorgen ervr  dat verschillen tss vraag en aanbod verdwijnen en dat

 evenwicht altijd hersteld w : er kan dus geen onevenwicht bestaan 



Wet van Say: vermits aanbod zijn eigen vraag creëert kunnen er gn langdurige macro

 economische onevenwichten zijn 

Grote Depressie in jaren '30  

Daling industriële productie van 20% tot 40% in vele landen  

Stijging werkloosheid tot 25% (en meer) van de actieve bevolking  

Keynes: ‘Waarom geen evenwichtsherstel?’ 
 

John Maynard Keynes (1883-1946): (The General Theory, 1936)  

Was niet akkoord met zware herstelbetalingen in duitsland na WOI  economische malaise 

Dr observatie depressie ’30: begonnen aan essay ‘The general theory of employment, interest 
and money’= radicale nieuwe visie over macro-niveau 

Ook betrokken geweest in Bretton Woodsakkoorden (oprichting IMF) 

 

Focust op: fenomenen die evenwichtsherstel kunnen belemmeren (vb. loonrigiditeit als 

afwijking perfect werkende markt)  

Permanente werkloosheid dus mogelijk ook in het evenwicht 

Vraag staat centraal (i.t.t. aanbod bij Say en klassieken): aanzwengelen en afremmen

 van vraag om werkloosheid te beperken behoort tt belangr rol overheid 

Overheid moet zelf meer besteden aan investeringsgoederen bij gebrekkige vraag 
 grote rol overheid in theorie Keynes 

Anticyclisch fiscaal beleid: (stimuleren)"deficit spending" bij sterke recessie, en

 (afremmen) meer belastingen bij sterke groei  (nu corona: deficit spending) 

Erg invloedrijk na WOII (R. Nixon: "We are all Keynesians now") Zie H24-27 

Loopt vast einde jaren '70:  

Asymmetrische toepassing keynesianisme met stijgende overheidsschuld en meer inflatie tot

 gevolg (geen anticyclisch beleid, afremmen bij groei gebeurd niet)  

Keynesiaanse analyse onder druk dr onder meer Milton Friedman 

Terug naar klassieke theorie in modern jasje  

Terugkeer naar micro-economische grondslagen 

Individuen zijn rationeel( ⬄ animal spirits) 

Markten werken perfect (F. Hayek: of althans beter dan de overheid)  

Geen coördinatieproblemen of animal spirits 

 Geen plaats voor overheidsinterventie 

 

Jaren '90:  

Loon- en prijsrigiditeiten om vernieuwde klassieke theorie meer waarheidsgehalte te geven  

Nieuw-keynesiaanse analyse (DSGE-modellen)  

Rationele economische agent nog steeds centraal  

 

Financiële en economische crisis na 2007  



Moderne macro-economische (DSGE) modellen onder druk  (banken kunnen ook crisissen

 veroorzaken, rol v banken verwaarloosd in modellen) 

Gebrekkige coördinatie  

Vlagen optimisme en pessimisme: animal spirits  

Revival Keynes 

Hoofdstuk 20 : Het bbp als maatstaf van de economische activiteit 
bruto binnenlands product (bbp): totale waarde v wat binnen een econ gedurende bep periode 

geproduceerd w  

Bruto: gn rekening gehouden met waardevermindering v kapitaalgoederen gedurende die

 periode 

Binnenlands: productie binnen bep geografische grenzen (België, Vlaanderen, EU,...)  

bbp bevat zeer uiteenlopende goederen en diensten (staal, graan, computers, medische

 verrichtingen, kapperbeurten,...)  

Geldwaarden vd versch goederen en diensten opgeteld adhv d marktprijs ( bvb: zoveel 

miljoen ponds staal x prijs pond staal) Aantallen vermenigvuldigen met corresponderende 

marktprijs en daarvan som maken 

Geen dubbeltellingen (hoe vermijden: of kijken nr toegevoegde waarde of finale waarde v 

geproduceerde goederen & diensten)  

bbp van België 450,5 miljard euro in 2018 

MAAR  terminologie in de media: groei, recessie, herneming, …  
 Verwijst naar veranderingen van het niveau van het bbp 

 

(Begrotingstekort berekend in zekere percentage vh bbp) 

1. Nominaal en reëel bbp  

bbp: aggregaat (= som) van waarden (finale goederen) (q)=hvlheden (p)= prijs 

(t)=jaar DUS prijs in jaar t x hoevelheden in jaar t  

Veranderingen in bbp kunnen komen van  

Veranderingen in hoeveelheden  

Veranderingen in prijzen  

Beide  

Welvaart:  

Hangt af van hoeveelheden ! 

Impliceert dat prijzen buiten 

beschouwing moeten gelaten worden  

 

Reëel bbp: prijswijzigingen weggefilterd  

zodanig da ge kijkt nr de hoeveelheden 

Lopende prijzen: waarden van de versch 

goederen en diensten optellen (zowel rpijzen als 

hoeveelheden veranderen) 

= slechte maatstaf om welvaart te meten 



 

Constante prijzen: slechts hoeveelheden veranderen 

Basis jaar nemen: alle productie meten tegen prijzen vh basisjaar (2017) 

In basisj: nominale bbp = reële bbp  

tss 2017 en 18 reele groei van 35  

! Groei in kranten verwijst telkens nr reële groei 

Nominaal bbp: registreert prijs- en hoeveelheidsveranderingen 

  

Reëel bbp: registreert enkel hoeveelheidsveranderingen dr prijzen vast te houden tss twee 

vergelijkingspunten 

  

Praktisch:  

Constante prijzen raken steeds meer achterop in de tijd  

Heeft nadelen, vandaar methode van kettingprijzen  

Prijzen vr één jaar constant gehouden 

Voldoende om groei(voet) vh reële bbp te meten ten opzichte van het vorige jaar  

Groeivoeten w dan toegepast op een reëel bbp uit een basisjaar 

2. De link tussen nominaal en reëel bbp: de bbp-deflator  

Nominaal en reëel bbp versch enkel in de prijzen die we gebruiken om de hoeveelheden op te tellen  

Prijsevolutie tussen basis- en lopende periode  

Qt : volume-indicator  

Yt : nominaal bbp 

  

bbp-deflator Pt 

= Het product van het nominale bbp gedeeld door het reële bbp, het geeft een idee over de 

prijsevolutie, hoe de prijzen gem veranderd zijn (bvb tabel: van 2009 nr 2010 prijzen gestegen met 

ongeveer 2%) 

 bbp-deflator kan gebruikt w om vanuit nominaal bbp het reële bbp te berekenen (=defleren) 

Interpretatie bbp-deflator:  

Teller: gewogen gemiddelde van prijzen in jaar t  

Noemer: gewogen gemiddelde van prijzen in basisjaar  

 

Dus: bbp-deflator is een gewogen gemiddelde van prijsveranderingen van alle individuele goederen 

en diensten  



bbp-deflator is dus een prijsindex 

Groeivoeten die we bekomen via de kettingprijzen zullen we 

toepassen op de bbp in een bep basisjaar, zodat we een vergelijkbare 

reeks bekomen van het reëel bbp over 2000-2020 

3. Van niveau naar groei   

In de praktijk wordt zelden naar het niveau van het bbp verwezen  

Wel naar verandering van het bbp tussen twee perioden  

Evolutie van bbp 

Absolute verschillen (de verandering q tss jaar t en jaar t-1) 

Relatieve verschillen, in verhouding tot bepaald beginniveau  

Bv. jaarlijks groeicijfer in procent 

 

Verandering gedeeld dr het reeel bbp in een basisperiode, x100 

= Groeivoet (percentage) 

  

Jaarlijkse groeicijfers  

Vb. 

1: 

procentuele groei reëel bbp ( ‘groei’ of 
‘reële groei’)  

Vb. 2: procentuele groei nominaal 

bbp (‘nominale 
groei’)  

Vb. 3: procentuele groei bbp-

deflator (of ‘inflatie’)  

 Prijsniv w in rekening gebracht, INFLATIE=procentuele verandering vd bbp deflator 

 

 

(1) Wereldbbp v 2007 =62 831 miljard dollar 

(2) =toename vd wereldbbp in absolute getallen in reële termen 

(3) Procentuele verandering vh reele bbp gt= verschil in reele bbp in h jaar 2008 – 2007, dat delen dr 

2007= 1,8 % 

(4) Index: bbp in bep basisjaar gelijkstellen aan 100 en dan procentuele groei op die 100 toepassen 

(2008: 63 989,6 / 62 831,1  x 100= 101,8) komen overeen met (3), DUS van 2007 tot 2018 is 

wereldbbp in reële termen toegenomen tot 131,6, dus met 31,6 % 



4. Groeicijfers als bril op wereld en 

geschiedenis  

 

Bbp per capita= reële bbp gedeeld door aantal 

inwoners in belgië 

Geeft weer wat gem productie van goederen en 

diensten was gem genomen vr elke belg 

Gigantische groei 

Rode lijn laat toe gemakk zien in welke periode wat vr groei 

(rode lijn van daarnet: dus in gemiddeldes) 

 

Van 1846 – 2018 groeide de Belgische econ aan 1,5 % 

gemiddeld 

 

 

 

Groeicijfers kunnen sterk verschillen doorheen periodes  

Verwoestende wereldoorlogen: 

Jaarlijkse groeivoet interbellum 0,17%  

Beurscrash Wall Street 24/10/1929 (Zwarte Donderdag)  

Grote Depressie: grote armoede, onderbenutte productiemogelijkheden (hoge werkloosheid,

 veel fabrieken stilgelegd) 

 

Gouden jaren 1960-1974: groeivoet 4,2% in België (Golden Sixties) 

Eerste oliecrisis 1973  

China: 'double digit' groei  

2001-2007: gemiddelde jaarlijkse groeivoet 9%, met uitschieters boven 10%  

Leidt tot welvaartsverdubbeling in 7 jaar 

 

Synchroniciteit Belgische en mondiale conjunctuur  

Recessie: minstens twee kwartalen negatieve groei  

Recessies in België: 1975 (-1,3%), 1981 (-0,3%), 1993 (-1%) en 2009 (-2,3%)  

Verschil tussen groei in gouden jaren en periode na 1973  

Macro-economisch beleid kan verschil maken  

Groei eurozone en VS gelijkaardig in 2010-2011 (1,8% versus 2,1%)  

Eind 2011: strikte toepassing Europese begrotingsregels  

Leidde tt ‘self-inflicted recession’ in 2012 & 2013: divergentie groei eurozone & VS
 (-0,1% versus 2%) 



5. Inflatie en nominale groei  

Relatie tussen nominale groei, 

reële groei 

en inflatie  

Overstap naar groeicijfers: verhouding t.o.v. 

waarde in jaar voordien:  

Nu is:  

Idem voor inflatie  en reële groei  

Dus:  

  

 

 

 

 

 

 

 

(ongeveer) !!!!! 

 

Van groot praktisch belang   

 

Reële groei = nominale groei – inflatie  

Figuur 20.4: nominale en reële groei en inflatie voor de Belgische economie 

  

 

 

 

 

 

(A)  Golden sixties: grote nominale groei (vaak omwille van inflatie) 

In jaren 70: heel grote inflatie, nominale groei, maar daling reële groei 

(B) Onder x-as: deflatie (veel zwakke groei, negatieve groei) japan 



6. Groei van het bbp en welvaart 

bbp is meest gebruikte maatstaf om  

Welvaart tussen landen te vergelijken  

Welvaartsevolutie te bestuderen  

MAAR  is bbp wel een goede welvaartsmaatstaf?  

Fitoussi-Sen-Stiglitz rapport 2009 

 Minder goeie maatstaf 

WRM 

(1) bbp neemt bep activiteiten/productie die welvaartsverhogend zijn niet op (vb. huishoudelijk 

werk en zwartwerk)  

(2) bbp neemt activiteiten die niet welvaartsverhogend zijn, ten onrechte wel op (vb. materiële en 

lichamelijke schade na verkeersongeval via kosten betaald aan garagehouder en ziekenhuis, 

waterzuivering, stress via ziektekosten,...)  

(3) vrije tijd niet in rekening gebracht; bbp meet enkel resultaat van vrije tijd op te offeren  

(4) bbp zegt niets over de verdeling van welvaart  

(5) duurzaamheid (sustainability): bbp houdt geen rekening met uitputting natuurlijke hulpbronnen 

 

 Alternatieve indicatoren in opmars  

VOORBEELDEN 

Human Development Index (HDI) van de Verenigde Naties 

bbp per capita in koopkrachtpariteit  

Levensverwachting bij geboorte  

Scholingsniveau  

‘Beyond GDP’-aanpak van de Europese Commissie  

Federaal Planbureau: indicatoren duurzame ontwikkeling vaststellen (indicatoren met 

betrekking tot armoede, gezondheid en welzijn, gendergelijkheid, kwaliteitsonderwijs, 

ongelijkheid, innovatie,…) 

Hoofdstuk 24 De vraagzijde: de reële sfeer 
Onderscheid tss langetermijngroei & schommelingen economische activiteit rond die 

langetermijngroei  

Langetermijngroei (van landen) w bepaald door:  

Technologische vooruitgang  

Modellen in jaren '50: exogene technologische vooruitgang (Solowgroeimodel)  

  Gebeurde van uit het model (exogeen) 

Modellen in jaren '90: endogene technologische vooruitgang 

In Romer-model zijn uitvindingen resultaat van onderzoekswerk

 waarvoor ook productiefactoren worden ingezet 



Instituties (resem v factoren die een economie karakteriseren) 

Politieke instituties  (mate van democratie, 

politieke stabiliteit, mate van corruptie en 

bureaucratie)  

Marktinstituties  (mate van 

overheidsingrijpen in marktwerking)  

Sociaaleconomische (macht van 

vakbonden, belastingstelsel)  

Financiële instituties 

 (banksysteem, effectenbeurs)  

Legale instituties  

(eigendomsbescherming, rechtbanken)  

Hoofdstukken 24-27: modellen die fluctuaties in 

economische activiteit rond die langetermijngroei verklaren 

1. Relatie tussen verschillende macro-economische modellen  

 

AV= Aggregatieve vraag curve 

 De vrg nr alle goederen en diensten

 tegelijkertijd 

AA= aggregatieve aanbod 

 De aanbod v alle goederen en diensten

 samen 

Q= het reële bbp 

P= prijsniveau 

 

 er zijn relaties tss die Q en die P 

 

Y= P x Q = het nominale bbp is gelijk aan het 

prijsniveau maal het reële bbp 

 

Gy= π+ g Q = het nominale groei is gelijk aan inflatie plus reële groei 

 

IS curve (I= investeren, S= sparen) 

In eerste instantie zullen we ervan uitgaan dat er geen inflatie is= veronderst dat AAcurve een 

horizontale lijn is  

 

 

 

 



 

 

 

Vandaag al in staat fiscaal budgettair beleid te 

analyseren  

 

 

 

 

 

2. Een eenvoudig model: een gesloten economie zonder overheid  

Private consumptie= alle consumptie van alle 

families van alle goederen en diensten samen 

Investeringen = door ondernemingen 

Netto uitvoer (E= export & Z= import) 

Bij gesloten econ zonder overh reduceert AV 

Yb=Y want er zijn geen belastingen 

 

 

 

 

2.1 De private consumptie C 

 

Naarmate groter beschikbr inkomen, groter 

consumptie 

Veronderstelling lineair verband 

Autonome consumptie = C0 hangt nt af vh 

niveau van Yb, dus zwz deeltje vd consumptie 

dat niet afhangt vh beschibr inkomen = 6 

Marginale consumptiequote=  weergeeft hvl v/e

       extra eenheid beschikbaar inkomen zal 

       geconsumeerd w =0,6 



 

Stijgend verband tss beschikbaar inkomen en 

private cons (tamelijk lineair) 

 

 

 

 

 

 

Vb: s = 1- c= 1-0,6= 0,4 

 Als een België 1 miljard rijker zal w, zal daar 400miljoen euro daarvan gespaard w 

Gem consumptiequote= v een geg beschikbaar inkomen, hoeveel procent gaat er naar consumptie 

 

2.2 De investeringen van de bedrijven  

Gewenste investeringen (ex ante)  

Duurzame kapitaalgoederen (machines, ICT-infrastructuur,...)  

Gewenste verandering v voorraden grondstoffen, halfafgewerkte & afgewerkte producten  

Feitelijke investeringen (ex post)  

 Na ex ante, zul je zien wat de feitelijke 

investeringen zijn (bvb corona: heel veel 

gewenste investeringen zijn nu on 

hold) 

Verschil tussen gewenste en feitelijke 

investeringen:  Ongewenste 

voorraadveranderingen omdat bedrijven 

meer of minder hebben verkocht dan gepland  

 

! Investeringsuitgaven fluctueren sterk (dr de 

tijd) 

HOE INVESTEREN 

Bedrijven investeren in duurzame kapitaalgoederen als verwachte toekomstige opbrengsten groter 

zijn dan de kost die nu opgelopen w  

Factoren die investeringsvraag bepalen:  

Intrestvoet: negatieve impact  

Prijs van het kapitaalgoed: negatieve invloed  

Verwachte opbrengsten: positieve impact  

 

 



Onzekerheid mbt toekomst: gewenste investeringen sterk afh v vlagen v optimisme of pessimisme 

(‘animal spirits’)  

Voorlopig veronderstelling: investeringen exogeen bepaald(niet door model zelf bepaald, 

vanbuitenaf bepaald) 

 

2.3 De structurele vorm van een economisch model  

Als AA nt gelijk is aan AV heb je een onevenwicht 

Outputtekort: AV>AA 

Outputoverschot: AA>AV 

 

 

 

 

 

Investeringen komen per definitie van buitenaf! 

 

 

EVenw vw is dat gelijkheden simultaan voldaan 

moeten zijn 

 

= vergelijkingen, zie 2.6 

 

 

 

2.4 Het evenwichtsniveau van de economische activiteit: numeriek voorbeeld  

Keynesiaans model: productie reageert op aggregatieve vraag 

Vb. inkomensniveau 100  AV = 150  

Is hoger dan nationaal product AA=Y  

Ondernemingen spreken voorraden aan, dalen

 ongewenst met 50  

Feitelijke investeringen zijn 0, wat minder is dan gewenst  

Ondernemingen staan onder druk om productie op te drijven  

bbp van 100 is geen evenwicht => economische activiteit neemt toe 

Evenwicht aan de hand van sparen en investeren 



 

Dit is de beknopte evenwichtsvoorwaarde bij gesloten economie zonder overheid 

 

Bij eerste regel: voorraden dalen + geen 

evenwicht  

Bij vierde: evenwicht 

Bij evenw zal sparen gelijk zijn aan de gewenste 

investering 

      Bij 400 beginnen ondernemingen meer voorraad op

      te bouwen dan gepland 

 

2.5 De evenwichtsproductie: grafisch voorbeeld  

45-gradendiagram : poging AV en AA afleiden 

AV-rechte  

Waarde van AV (verticale as) vergelijken met productie Y (horizontale as)  

Y via 45-gradenlijn verplaatsen naar verticale as  

Bij snijpunt E van AV- en AA-rechte is er evenwicht tussen vraag en aanbod ♣ Is Y = 300, dan

 is AV = AA  

Is Y < 300, dan is AV > AA Ongewilde voorraadvermindering -> productie wordt

 verhoogd  

Is Y > 300, dan AV < AA Ongewilde voorraadstijging -> productie wordt verlaagd ♣ 

Conjunctuurschommelingen door vraagschokken 

 

0,75= helling 

45-lijn: laat toe afstand op y kunnen zien op verticale as en 

dus AV met AA vgl 

Evenwicht = waar AV 45 lijn snijdt 

 

 

 

2.6 De evenwichtsproductie: algebraïsche benadering  

Stelsel van 6 vergelijkingen herleiden tot 1 vergelijking door substitutie: 



(moet niet zelf kunnen) 

Gereduceerde vorm: geen terugkoppelingseffecten meer  

Is evenwichtswaarde die maakt dat AV=AA  

Vraagcomponenten bepalen dus evenwichtsproductie ( de vraag zal uiteind hvlh

 bepalen, zie keyn) 

Spaarparadox 

Indien consumenten weinig vertrouwen hebben in de toekomst zullen ze meer

 sparen: kleinere autonome consumptie of kleinere marginale consumptiequote  

Vermindert AV en dus Y  

Gerealiseerde spaarvolume lager dan gepland 

2.7 Comparatieve statica via de multiplicator 

Comparatieve statica: (twee evenwichten met elkaar vergelijken) naar welke waarde tendeert een 

variabele als een verklarende factor wijzigt?  

Vb. gewenste investeringen (door bv. betere economische vooruitzichten) stijgen van 50 tot 75:  

Voor de investeringen hadden evenwichthvlh van 300 

Erna zal het nieuw evenwichtshvlh 400 zijn en zal nationaal inkomen toenemen 

 

 

Multiplicatoreffect: toename gewenste investeringen met 25 zorgt voor toename evenwichtsoutput 

met 100 

Impact vd toegenomen investeringen is gelijk aan het absolute 

verschil in investeringsbedrag gedeeld dr 1-c 

 

Investeringsmultiplicator: Als investeringen met 1 miljard toenemen zal de uiteind impact over de 

economie gelijk zijn aan 1/ 1-c miljard 

 

 

Multiplicatoreffect dr terugkoppelingmechanisme consumptie, die zelf functie is van inkomen. 

Verklaring: initiële injectie in AV lokt kettingreactie uit:  

Productietoename om initiële toename AV te voldoen  

→ inkomenstoename (want producƟe = inkomen)  
→ toename van C, want hangt af van Y  
→ productietoename om die bijkomende AV-toename te voldoen  

→ inkomenstoename  
→ leidt opnieuw tot toename C, want hangt af van inkomen  
→ productietoename om die bijkomende AV-toename te voldoen  



....  

Tot nieuwe evenwicht is bereikt 

 

Belang van marginale consumptiequote c voor de investeringsmultiplicator:  

Hoe hoger c, hoe groter de multiplicator  

Vb. België: c ligt rond 0,60; multiplicator is 2,5  

Als er een exogene schok plaatsvindt (door verandering in 'animal spirits' of daling

 vertrouwen in de toekomst), is conjunctuurschommeling groter naarmate spaarlek kleiner is  

Vb. landen met hoge spaarquote, zoals België, vertonen in dit eenvoudig model een

 kleinere schommeling dan de VS of het VK met veel kleinere spaarquote 

 

DUS landen die meer sparen kennen minder grote shommeling dan andere landen

 ceteris paribus !!! 

3. Een realistischer model: een open economie met overheid  

3.1 De impact van de overheid op de aggregatieve vraag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belastingen als functie van Y:  

Zorgen voor bijkomend terugkoppelingseffect  

Hebben daardoor effect op de investeringsmultiplicator 



 

 

 

 

(niet uitrekenen) 

 

 

 

AV= cons+investeringen+overheidsbestedingen 

Nieuw intercept toegepast – intercept= vlakker 

Evenwicht= waar AV (rode lijn) gelijk is aan 45lijn 

 

 

 

 

Hoe groter het spaarlek zal zijn (dus hoe groter 

het percentage sparen zal zijn) hoe kleiner die 

multiplicator 

Hoe groter marginale belastingen t, hoe groter 

het lek uit de economie door belastingen 

 erodeert investeringsmultiplicator 

 = automatische stabilisator (de grote 

sprongen in nationaal inkomen w afgezwakt) 

 

Overh saldo= verschil tss uitgaven en ontvangen 

belastingen 

 

Bep door onze economie zelf (endogeen) 

 

 

 



 

Outputgap = versch tss bbp volgens 

langetermijngroei en het uiteindelijke bbp 

 

 

 

 

3.2 De impact van de buitenlandse handel op de aggregatieve vraag  

Z= invoer, E= export 

Hoe rijker belgen, hoe meer invoer (endogeen) 

Kleine z= stel nation inkomen met 1 miljard toeneemt, 

zullen we 100miljoen meer invoeren 

 

Export bepaald in buitenland (exogeen 

 

Saldo = positief  we importeren meer dan export 

Saldo = negatief  we exporteren minder dan import 

(logica???) 

 

Verslechtering vd conjunctuur betekent dat y kleiner w 

 

 

 

 

 

 



3.3 Het evenwichtsniveau in het algemeen model van de reële sfeer  

 

 

 

Nieuw intercept 

 

 

Adhv stelsel vergelijkingen, maar moet zelf niet 

kunnen! 

 

 

3.4 De multiplicator in een open economie met overheid 

Noemer= marginale importquotum 

 

 

 

 

 

 

HOE BEPALEN MULTIPLICATOREN? 

Hoogte multiplicatoren: niet eenduidig  

1. Empirische grootheden  

1. Hoe open is de economie?  

2. Hoe hoog belastingen?  

3. Welk type belastingen?  

2. Onderliggend theoretisch model  

3. Staat van de economie (in normale tijden kleinere multiplicator dan bij zware recessie)  

 

CONTROVERSE bij aanpak recessie 2009  

Heeft stimulus via expansief fiscaal-budgettair beleid zin?  

Leidden besparingen tot recessie? Of was invloed eerder beperkt?  

In VS en China: sterke fiscale stimuli  

In eurozone: sterke bezuinigingen  

Studie IMF 2012: tijdens Grote Recessie tussen 0,9 en 1,7 voor multiplicator overheidsbestedingen 



H25 : Het IS-LM-Model 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer 

 H24: twee veronderstellingen  

1. AA-curve verloopt horizontaal (AA volg AV) 

Algemeen prijspeil constant  

Korte termijn (prijzen passen zich niet aan) 

2. Geen invloed van monetaire sfeer (geldmarkt): we bestudeerden reële sfeer in afzondering 

H25: we behouden veronderstelling 1, maar niet veronderstelling 2  

AA-curve verloopt horizontaal  

Algemeen prijspeil constant  

Korte termijn  

+ Wél invloed van monetaire sfeer (geldmarkt) op reële sfeer 

Simultaan evenwicht van reële sfeer en geldmarkt 

IS-LM-schema 

Nuttig om vele beleiden te analyseren: fiscaal-budgettair v overheden tot monetair beleid v centrale 

banken 

IS curve: Rel tss intrestvoet en econ activiteit (bbp) 

LM curve: verband tss econ activ en intrestvoet 

 

= Grafische vertaling van de Keynesiaanse macro-economische analyse : Initieel voorgesteld door 

John Hicks  

Alvin Hansen populariseerde IS-LM-analyse in VS; IS-LM w drm ook Hicks-Hansen-schema genoemd 

WAT 

Geeft effecten weer op economische activiteit van schokken uit:  

Reële sfeer (vb. vertrouwen, effect wisselkoers, Brexit)  

Monetaire sfeer (vb. financiële crisis, credit crunch, quantitative easing)  

Focust op deze instrumenten van economisch beleid:  

Monetair beleid: expansief (beleid erop gericht econ groei versterken) VS contractief (groei

 verlaagt) 

Fiscaal-budgettair beleid of begrotingspolitiek: expansief VS contractief  

! En de relatieve efficiëntie hiervan om conjunctuurschokken te counteren 



 

Intermezzo: het evenwicht op de geldmarkt 

Evenwicht op de geldmarkt w bep dr het aanbod van geld en de vraag naar geld  

 Het aanbod van geld hangt onder andere af van:  

Het beleid van de centrale bank (ECB in eurozone): uitgifte van bankbiljetten, opkopen van 

overheidsobligaties, opkopen van vreemde munten, rentebeleid  

! twee soorten geld:  Giraal geld (elektronisch geld) en munten&biljetten 

Het gedrag van commerciële banken in respons op beleid van de centrale bank (verleende

 kredieten aan bedrijven en gezinnen) 

 De vraag naar geld hangt af van:  

De transactievraag naar geld:  

Geld w gebruikt om economische transacties te vergemakkelijken (aankopen of verkopen van

 goederen of diensten, toestaan van leningen,...)  

Hoe meer transacties (hoe hoger bbp), hoe meer geld nodig  

Hoe hoger de prijzen voor een gegeven volume (hoe meer inflatie), hoe meer geld nodig  

De vermogensvraag naar geld:  

Geld is ook instrument om vermogen in te beleggen (Keynes sprak over 'speculatieve vraag'),

 als alternatief op bijvoorbeeld obligaties, aandelen, onroerende goederen, kunst,...  

De vermogensvraag naar geld w negatief beïnvloed dr de interestvoet: als interestvoet op

 obligaties stijgt, is h minder interessant om geld aan te houden als vermogensbestanddeel  

 Nuttiger om meer obligaties aan te houden 

Deel van portefeuille herschikt naar meer obligaties wat meer geld vrijmaakt voor

 transactiedoeleinden 

M= geldhvlh 

I= intrestvoet 

Verticale curve= geldaanbod 

Dalende curve= geldvraag  

 negatiev verband tss M en I 

 Hoe hoger intrestvoet, hoe lager vraag nr

 geld 

 WANT als de intrestvoet stijgt is de

 vermogensvraag nr geld kleiner, want

 vermogenscomponent v geld w kleiner

 (nuttiger om meer obligaties kopen en deel

 van je vermogen te verschuiven) 

Snijpunt geldaanbod en vraag is evenwichtspunt 

I1: exces geldvraag: groter geldvrg dan 

geldaanbod 



Evenwicht herstellen door het geldaanbod te verminderen door intresten te verhogen, dan is 

vermogensvrg nr geld kleiner, deel v hun vermogen spenderen aan obligaties 

Verschuivingen langs de vraagcurve gebeuren via veranderingen in de vermogensvraag naar geld, 

gestuurd dr de hoogte vd interestvoet 

 

Toename van geldaanbod dr beleid CB 

 Eerst: geldaanbod gelijk aan M0, intrest I0 

 Excess geldaanbod 

Hoe evenw herstellen? Nr E1gaan 

Dr intrestvoet te verlagen nr i1 

Obligaties minder aantrekkelijk om te behouden 

Vermogensvrg nr geld verhoogt 

 

 

 

Toename econ activiteit 

(dalende lijnen moet MA zijn) 

Oorspr evenw E0 

Bij groei bbp: meer transacties, meer goederen en 

diensten aangekocht, dus grotere transactievraag 

nr geld  verschuiving vd vraagcurve nr geld 

Vraagoverschot: er is meer vrg nr geld dan 

aanbod 

Evenw bekomen dr intrestvoet laten toenemen 

opdat vermogensvrg afneemt (mensne deel v hun 

vermogen verschuiven nr obligaties ipv op de bank) dus geldvrg neemt af 

1. Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer 

 

 

In dit hoofdstuk zullen we een relatie toelaten tss het 

niveau vd investering en de intrestvoet 



Veronderstelling: afnemend (negatieve) relatie tss 

intrestvoet en investeringen v ondernemingen 

  hoe hoger intrestvoet, hoe lager investeringen  

(duurder om leningen aan te gaan) 

Investeringen = exogeen  

Verband afh v intercept I0 (animal spirits) 

h= interestgevoeligh v investeringen ( hoe groter, hoe 

meer impact v intrestverschillen op het niveau v 

investeringen) 

 

In standaard keynesiaanse modellen veronderstelt dat 

er een lage interestgevoeligh is 

 

2. De IS-curve  

= curve geeft weer vr welke niveaus v interestvoet en bbp (reele activ & nation inkomen) er een 

evenwicht is in de reële sfeer 

Wat is evenwichtsniveau nationaal inkomen(bbp) bij alternatieve waarden van interestvoet?  

Alle (i*,Q*) die evenwicht zijn in reële sfeer  

Genoemd naar de beknopte evenwichtsvoorwaarde (I = S) uit H 24  

 

Kan grafisch afgeleid worden uit 45°-diagram  

Verticale as: interestvoet i  

Horizontale as: evenwicht in reële sfeer bij deze interestvoet  

Door in 45°-diagram de AV-curve te tekenen bij verschillende i’s  
Resultaat: dalende rechte (IS-curve) 

 

Niveau Q in de reele sfeer= wann AV=AA 

Eerste afleiding relatie: voor I0 

correspondeert die met econ activiteit Q0 

AV met lagere interestvoet zal hoger liggen 

dan AV met hogere interestvoet 

Tweede puntje is curve (i1,Q1) omwille v 

E1 

expansief beleid zal impliceren da IScurve 

nr rechts verschuift 

besparingen nrlinks 

IS-curve beschreven door intercept en richtingscoëfficient  

Punten rechts van de IS-curve: situaties waarbij te veel goederen en diensten w

 geproduceerd; geg interestvoet moet productie afnemen om evenwicht te bereiken in reële

 sfeer (AV < AA)  



Punten links van de IS-curve: situaties waarbij er te weinig goederen en diensten worden

 geproduceerd; gegeven interestvoet moet de productie toenemen om een evenwicht te

 bereiken in de reële sfeer (AV > AA)  

Verschuivingen: alle andere factoren dan interestvoet (vb. negatieve schok in consumenten-

of ondernemersvertrouwen, expansief fiscaal beleid, toename netto-export; laten AV-curve 

verschuiven - zie H 24) 

  nr rechts : expansief beleid 

  nr links: contractief beleid 

 

3. De LM-curve  

Wat is het evenwichtsniveau van de interestvoet bij alternatieve waarden van de economische 

activiteit?  

Geeft alle combinaties weer (i*,Q*) die evenwicht vormen in de monetaire sfeer  

Is genoemd naar evenwicht op geldmarkt (L = M; liquidity = money supply)  

Grafisch: Figuur 25.4  

Horizontale as: economische activiteit Q  

Verticale as: interestvoet i waarbij er evenwicht is op de geldmarkt bij deze

 economische activiteit Q  

Stijgende rechte 

 

Veronderstelling MA exogeen bepaald 

Eerste punt: combinatie tss interestvoet 

en econ activiteit waarbij geldmarkt in 

evenwicht is 

Verschuiving nr E1 want vershcuiv v vrg 

nr geld (groter) omdat grotere 

economische activiteit 

LM curve geeft dus alle combi v 

interestvoet en econ activiteit die een 

evenw op de geldmarkt impliceren + 

geeft een stijgend verband weer tss de 

economische activiteit en interestvoet 

 

LM-curve beschreven door intercept en richtingscoëfficiënt  

Punten linksboven LM-curve: aanbodoverschot van geld; gegeven het nationaal inkomen

 zou interestvoet moeten dalen om vermogensvraag naar geld te doen stijgen (MV < MA )  

Punten rechtsonder LM-curve: vraagoverschot naar geld; gegeven het nationaal inkomen

 zou interestvoet moeten stijgen om vermogensvraag naar geld te doen dalen (MV > MA )  

Verschuivingen: alle andere factoren dan interestvoet (vb. expansief monetair beleid

 verschuift LM-curve naar onder) 



  expansief beleid: nr rechts 

  contractief beleid (afname): nr links 

4. Het evenwicht in het IS-LM-schema  

Simultaan evenwicht op de goederen- en geldmarkt:  

 

Grafisch: DOOR snijpunt IS-curve en LM-curve zoeken 

 

 

C: geldmarkt in evenwicht, reele sfeer nt in evenw, 

AV>AA  productie moet opgedreven w 

D: evenw in geldmarkt, geen evenw in reele sfeer: 

AA>AV prod moet afnemen 

A: AV=AA (IScurve), gen evenw op geldmarkt, 

aanbod v geld > vraag nr geld 

B: AV= AA, gn evenw op geldmakrt, grotere vraag 

nr geld dan aanbod 

 

4.1 Effect van toename van de autonome investeringen  

Vb. producenten zijn optimistischer over toekomst 

Stap 1: IS-curve verschuift naar rechts  

=> intercept I0 neemt toe (“animal spirits”)  

=> multiplicatormechanisme in werking  

=> toename nationaal inkomen (Q↑)  

Stap 2: evenwicht reële sfeer (op IS), niet in monetaire sfeer  

Q↑ => toename in transactievraag naar geld  

=> opwaartse druk interestvoet voor evenwicht geldmarkt  

beweging in richting LM-curve tot nieuw evenwicht 

 

Bij A kan evenw hersteld w dr hoger interestvoet 

Mr dat genereert minder investeringen 

Dus econ activiteit minder groot dan gehoopt 

Crowding out; uiteind impact v verbetering v animal 

spirits is dat we gaan van Q0 nr Q1 (minder dan 

gehoopt) 



CONCLUSIE 

Q neemt dus toe en ook interestvoet stijgt,  

MAAR Q neemt minder toe dan als de geldmarkt buiten beschouwing blijft  

Deel van effect gaat verloren door stijging i (= crowding out)  

 

Interactie monetaire en reële sfeer verkleint multiplicator  

Hoeveel hangt af van helling LM-curve: zie ook verder 

Multiplicator = heel complex om in te schatten 

  

Andere schokken in exogene componenten van AV:  

Herstel consumentenvertrouwen (via C uit H 24): IS-curve naar rechts  

Verlies aan competitiviteit met buitenland (via E uit H 24): IS-curve naar links  

Fiscaal-budgettair beleid: zie volgende voorbeeld 

 

4.2 Effect van expansief fiscaal-budgettair beleid  

Fiscaal-budgettaire stimuli (fiscal policy; begrotingsbeleid)  

Voorbeelden:  

Tijdens recessie 2009 American Recovery and Reinvestment Act van Barack Obama,

 maatregelen diverse regeringen in het kader van de corona-crisis, belastingverlagingen

 Donald Trump  

Overheidsuitgaven infrastructuur: Oosterweel, defensie  

Kan expansief zijn (G↑ en T↓), of contractief (G ↓ en T ↑)  

Grafisch: zelfde analyse als Figuur 25.6  

=> IS-curve naar rechts (hoeveel: bepaald door multiplicator reële sfeer)  

=> meer geldvraag voor transactiedoeleinden  

Opwaartse druk op interestvoet; crowding out door afname private investeringen 

 

Figuur 25.7: hoe effectief is fiscaal-budgettair beleid?  

Antwoord: hangt af van helling LM-curve 

TWEE VISIES 

 Vlakke LM1 ("Keynesiaanse" visie)  

voor gegeven toename van transactievraag naar geld  

is beperkte stijging i nodig om geldmarktevenwicht te herstellen  

dus is crowding out effect beperkt  

en de output neemt sterk toe  

Steile LM2 ("monetaristische" visie; Milton Friedman) 

voor gegeven toename van transactievraag naar geld  

is grote stijging i nodig om geldmarktevenwicht te herstellen  

dus is crowding out effect aanzienlijk  

 en de output neemt slechts beperkt toe 



IS0 IS1 (expansief beleid: rechts) 

Vlakke LM curve (keynesiaans) grote 

interestgevoeligheid 

A is niet in evenwicht op de geldmarkt,

  evenwicht herstellen dr hogere 

  interestvoet 

Nieuw evenwicht E1 (zie groen) 

Steile LM curve  kleinere interestgevoeligh 

  Initieel effect van Q0 nr Q’  

  evenwicht herstellen dr veel hogere

  interestvoet 

        Crowding out veel groter (blauw) 

         

Om verdringingseffect expansief budgettair beleid te counteren  

wordt soms een accommoderend monetair beleid gevoerd (aanpassing geldaanbod door

 centrale bank om expansief budgettair beleid te steunen)  

zodat interestvoet niet (of minder) stijgt  

monetair beleid versterkt dan expansief fiscaal-budgettair beleid (zie volgend voorbeeld)  

 

Soms ook gebruikt bij restrictief budgettair beleid:  

bv. Bill Clinton voerde in jaren ’90 besparingen door om overheidstekort te verminderen 

=> IS naar links  

lokt Q↓ en toename werkloosheid uit  
om negatief effect op economische activiteit te temperen, voerde Alan Greenspan (voorzitter

 Federal Reserve) een expansief monetair beleid 

 

4.3 Effect van expansief monetair beleid  

Vb. van expansief monetair beleid: meer obligatie-inkopen ECB (recessie van 2009 of recent ECB- en 

Federal Reserve maatregelen om impact corona-crisis op economie te beperken)  

 => toename geldaanbod  

=> LM-curve naar rechts/beneden en i daalt  

lagere interestvoet lokt toename investeringen uit  

toegenomen productie zet multiplicator reële sfeer in gang  

economische activiteit neemt toe en herstelt evenwicht reële sfeer  

Keynes:  

IS-curve verloopt steil (want investeringen weinig interestgevoelig, alles gedreven dr animal

 spirits) 

 => beperkte effectiviteit monetair beleid  

Monetaristen:  

IS-curve verloopt vlak (want investeringen sterk interestgevoelig)  

=> grotere effectiviteit monetair beleid 



LM1 door expansief beleid 

A (I’ geen evenwicht dus verhogen) tot E1 

Crowding out!! 

 

 

 

 

4.4 Macro-economisch beleid 2007-2008 en recessie 2009  

Financiële crisis (2007-2008) en recessie 2009: Figuur 25.9  

Begint met credit crunch door banken die in moeilijkheden kwamen: LM-curve naar boven (LM1 )  

Gevolgd door implosie van vertrouwen bij consumenten en producenten: IS-curve nr beneden (IS1 )  

 

Gevolg:  Forse daling economische activiteit  

Sterk oplopende werkloosheid  

Dalende interestvoet 

 

Reactie monetaire autoriteit:  

Verlaging centrale beleidsrente tot 0%  

Massale injectie liquiditeiten in financieel systeem  

MAAR kon vertrouwen niet herstellen: banken laten miljarden op depositorekening bij ECB

 => ECB hanteert negatieve depositorente 

 

Impliceert ‘liquiditeitsval’: LM-curve (LM2 ) botst op ‘zero lower bound’ (interestvoet zit rond nul) 

Vlakke (horizontale) LM-curve (toch op dit segment)  

Centrale banken verliezen grip op geldmarkt  

Monetair beleid heeft geen effect meer  

Vandaar: pleidooi om fiscaal-budgettair beleid te gebruiken (met groeiend overheidstekort) 

 DUS IS curve rechts laten verschuiven (hogere overheidsbestedingen of toename 

 belastingen) 

 

Credit crunch: banken in eerste instantie veel te genereus 

(slechte krediten verkochten) betekent grote monetaire 

contractie, dus oorspr LMcurve verschuift nr links 

Minder vertrouwen, oorspr IScurve verschuift 

Daling bbp en daling interestvoet 

Poging monetaire expansie doen: proberen interestvoet 

zodanig te drukken om investeringen v ondernemingen en 

consument aan te zwengelen 

LMcurve w rode stippellijn: nieuw evenwicht geassocieerd met 

Q2 +  (vlak gedeelte) betekent dat bijkomend expansief 

monetair beleid geen effect meer heeft op interestvoet (kan niet nog meer dalen) 



 liquiditeitsval: effectiviteit v monetair beleid sterk afgenomen, LM curve botst tegn de zero lower 

bound 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Het IS-LM-model en de aggregatieve vraagcurve (AV)  

IS-LM tot jaren 1970 populairste denkkader (synthese keynesiaans macroanalyse) 

Samenvatting van aggregatieve vraagzijde van economie  

Tot dan (tamelijk) stabiele prijzen  

Veranderingen in productie vooral vraaggedreven  

 

1974: forse negatieve aanbodschok (ruwe olieprijs x4 door acties OPEC)  

Vaste outputprijs (AA horizontaal): onrealistisch  

Introductie aggregatieve aanbodcurve (AA met positieve helling)  

 

AV-AA-model  

AA: Hoofdstukken 26-27  

AV: aanpassing van IS-LM met P variabel 

 

5.1 De afleiding van de aggregatieve vraagcurve  

Aggregatieve vrg geeft het verband weer tss evenwichtsniveaus vh nationaal product en het alg 

prijsniveau  

Evenwichtsniveau afgeleid van het IS-LM-schema  

Waar komt het algemeen prijsniveau in het IS-LM-schema voor?  



Nominale geldvraag mee bep dr h prijsniveau: hoe hoger prijzen, hoe meer alg ruilmiddel (geld) 

nodig vr een geg outputniveau (dus als prijsniv hoger is, is er meer geld nodig om de transacties te 

doen, geassocieerd met een geg outputniv)  

 Hoe hoger het prijsniv, hoe hoger de geldvrg ceteris paribus 

Geldvrg & vh prijsniv verschuift d LM-curve & ook h macro-economisch evenwicht in h IS-LM- schema 

 

Blauwe lijn hoger dan zwarte, want vr een geg 

geldaanbod impliceert grote geldvrg, en dus minder 

beschikbr geld 

Rode cruve is AVcurve: geeft alle combinaties weer tss 

prijsniv P en reële econ activ Q, waarbij geldmarkt als 

goederenmacht in evenwicht is 

 

 

AV-curve verloopt dalend  

! Maar verschillend van micro-economische vraagcurve  

Op macro-economisch niveau: vraag en aanbod vh geheel vd goederen & diensten, dus gn 

substituten  

Verklaring dalende AV-curve dus elders te zoeken:  

stijging prijsniveau  

=> daling reële geldhoeveelheid  

=> stijging interestvoet  

=> afname investeringen  

=> afname output  

Helling AV-curve bepaald door helling van de IS-curve en omvang verschuiving LM-curve 

5.2 Verschuivingen van de AV-curve 

Bewegingen op AV-curve: veranderingen van P-niveau  

Verschuivingen van de AV-curve: Alle veranderingen in evenwichtsoutput t.g.v. verschuivingen van 

LM of IS die niet te maken hebben met P:  

• Fiscaal-budgettair beleid (expansief, contractief) 

• Monetair beleid (expansief, contractief)  
• Schokken in reële sfeer (animal spirits; export; import; …)  
• Schokken in monetaire sfeer 

 

 

Geldaanbod 

neemt toe 

Verschuiving 

AVcurve nr rechts 

 



Onderscheid monetair en budgettair-fiscaal beleid  

Wel zichtbaar in IS-LM  

Niet langer zichtbaar in AV-AA-schema  

 

Er is wel degelijk verschil tussen beide instrumenten  

Expansief budgettair-fiscaal beleid: interestvoet stijgt  

Expansief monetair beleid: interestvoet daalt  

 

 

Daardoor kan ook uitgelokte outputtoename verschillen: interestdaling doet interestgevoelige 

componenten van AV toenemen, bvb. private investeringen; met gevolgen voor LT-groei 

H26 : Het aggregatieve aanbod 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 25: twee veronderstellingen  

Alle nominale input- en outputprijzen vast (prijsniveau verandert niet) 

Aggregatief aanbod (AA) past zich automatisch aan de aggregatieve vraag (AV) aan (AA-curve

 was horizontaal)  

Deze veronderstellingen zijn realistisch op KT, op langere termijn zijn vaste nominale prijzen niet 

realistisch (want nominale prijzen kennen ook schokken, die vaste prijzen zijn nt realistisch) 

In dit hfst:  bestuderen we of en hoe het AA schommelingen in de AV kan volgen  

 ANTW AAcurve stijgt nrgelang prijsniv hoger is 

 Dat hangt af van de prijsvorming op de goederenmarkt en via het productieproces ook van

 de markt voor productiefactoren  

In dit HFST focussen we op de productiefactor arbeid  

Figuur 26.1: illustreert samenhang tussen conjunctuurcyclus en evoluties op arbeidsmarkt 

1. Specifieke kenmerken van de arbeidsmarkt  

Relatie econ activiteit en werkloosheid: hoe groter bbp groei, hoe lager werkloosheid 



Arbeidsmarkt:  

Vraag naar arbeid: door ondernemingen die arbeid gebruiken als productiefactor in het

 productieproces  

Aanbod van arbeid: individuen bieden hun arbeid aan en krijgen hiervoor een loon  

Arbeidsmarkt beantw echter niet aan perfecte mededinging  

Waarom is het evenwichtsloon niet altijd market clearing (vraag naar arbeid = aanbod van arbeid)? 

 Want dan zou je geen werkloosheid hebben  

Minstens drie redenen:  

1. Geen situatie met veel los van elkaar staande economische agenten die de lonen als

 gegeven beschouwen: werkgevers- en werknemersorganisaties (1.1.) 

 2. Imperfecte informatie bij werkgevers en werknemers (1.2.) 

3. Loonrigiditeit (loon past zich niet ogenblikkelijk aan bij veranderende

 marktomstandigheden)  (1.3.) 

1.1 Rol vakbonden en werkgeversorganisaties (de sociale partners)  

Loon: resultaat van onderhandelingen tss ‘sociale partners’  
Erkende vakbonden (ACV, ABVV, ACLVB)  

Erkende werkgeversorganisaties (VBO, Unizo, VOKA,...)  

 

Sociale partners onderhandelen elke twee jaar over Centraal Akkoord (IPA: Interprofessioneel 

akkoord)  

CENTRALE VRG Hvl kunnen nominale lonen stijgen tijdens de volgende twee jaar?  

Binnen kader van Wet van 26 juli 1996  

 

Daarna volgen loonafspraken op sectorniveau  

Paritaire comités 

Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) – bevestigd met KB 

1.2 Imperfecte informatie  

(bij een perfecte markt zou productiviteit het loon bepalen) 

MAAR werkgevers kennen de echte productiviteit v/e werknemer niet exact (=imperfecte info) 

Theorie van de efficiëntielonen 

= lonen die efficiëntie verhogen 

Werkgevers betalen soms meer dan nodig om productiviteit te verhogen 

 vb. Ford Motor Company in 1914: betaalde arbeiders $5 per dag terwijl het

 gemiddelde dagloon arbeiders slechts tussen $2 en $3 lag 

i.p.v. productiviteit → loon w het: loon → productiviteit  
leidt tot verbetering arbeidsinzet, die moeilijk te controleren is  

bij ontslag is verlies groter  

leidt tot minder verloop en minder zoekkosten voor ondernemingen 



Ook bij werknemers is er imperfecte informatie: zoekkosten (m.b.t. functie-inhoud en openstaande 

vacatures) 

1.3 Loonrigiditeit  

Lonen passen zich niet gemakkelijk (neerwaarts) aan: neerwaartse nominale loonrigiditeit  

Twee voorbeelden:  

Fig. 26.1: veel lonen blijven onveranderd, of stijgen meer frequent dan ze dalen  

Fig. 26.2: tijdens recessie gebruiken ondernemingen in grote mate andere mogelijkheden dan de 

lonen, om zich aan te passen (vb. minder tijdelijke werknemers, niet-loonkosten, etc.) 

 

 

 

2. Evenwicht op de arbeidsmarkt met vakbonden en prijszetters  

2.1 De onderhandelingscurve   

Het finale doel van dit hoofdstuk is om het AA in kaart te brengen als functie van het prijsniveau: 

 

  

De prijsvorming op de goederenmarkt w bepaald door:  

Prijsvorming op de goederenmarkt= wat zijn de prijzen v goederen en diensten die zullen 

aangeboden w vanuit macro-econ perspectief 

• Kostenstructuur van ondernemingen (prijs = MK; zie Hoofdstuk 9)  

• Loonvorming op arbeidsmarkt (die invloed heeft op MK)  

Hoe kunnen we de loonvorming modelleren op een arbeidsmarkt met imperfecte competitie? 

 adhv ONDERHANDELINGSCURVE 

= samenvatting v hoe de loonvorming gaat op een markt die afwijkt v perfecte mededinging 

Bepalende factoren op loonvorming in een realistische arbeidsmarkt: 

1. Werknemers zijn geïnteresseerd in reële loon (w/P), de koopkracht van het loon in termen

 van goederen, en dus niet het nominale loon: het verwachte toekomstige prijspeil (Pe )

 bepaalt zeker mee loon  



2. Relatieve macht vakbonden en werkgevers:  

Macht vakbonden groter als werkloosheid (u) lager is  

Macht werkgevers groter als werkloosheid (u) hoger is  

3. Alle andere factoren (z) : veronderstelling 

allemaal positieve invl op loonvorming 

Vb. hoogte en duur 

werkloosheidsvergoeding (bepaalt 

terugvalpositie bij werkloosheid)  

 

Samengevat w 

de loonnorm (w) 

verklaard door:  

 Negatief verband tss 

werkloosh en nominale loon (zie 

macht vakb) 

 Positief verband met 

andere factoren z 

  

 

Omwille van schokken 

 

Dus daar wel ong zoals verwacht 

 

 

 

 

WScurve geeft verband tss reële lonen en werkloosh 

Als werkloosh uitkeringen lager w, betekent dat dat voor een zelfde niveau van werkloosheid het 

reële loon bij lagere werkloosh uitker kleiner zal zijn dan bij hogere 

 

 

 

2.2 De prijszettingscurve  

 

 

 



 

 

 

 

 

Theta = 0   = geen marktmacht 

Theta> 0  = marktmacht 

 

 marktmacht v onderneming sterk gestegen de laatste decennie (minder concurrentie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het even welk niv v werkloosh, zal het 

reële hetzelfde zijn 

Verband tss reële loon volgens de 

prijszettingscurve en de werkloosh is 

een horizontaal verband 

 

Prijszettingscurve verschuift als de 

marktmacht toe of afneemt 

Kleinere theta (theta in de noemer) : 

curve n r boven verschuiven (kleinere 

marktmacht) 

 

 

 

 



 

 

2.3 Het macro-

economisch evenwicht op 

de arbeidsmarkt  

We kunnen het evenwicht 

op de arbeidsmarkt 

beschrijven door het 

samenbrengen van:  

WS-curve: 

loononderhandelingen 

tussen werkgevers en 

werknemers  

PS-curve: 

prijszettingsgedrag van 

ondernemingen  

Arbeidsmarktevenwicht w beschreven door een reëel loon dat ligt op zowel de WS-curve als de PS-

curve ( DUS wann beide curven mekaar snijden) 

 

 

Arbeidsmarkt tendeert terug naar evenwichtspunt E  

Un : “natuurlijke” werkloosheidsgraad voor gegeven WS- en PS- curven  

Natuurlijke werkloosheid en reëel loon zullen veranderen bij verschuivingen van deze curven  

Twee voorbeelden:  

1. marktmacht daalt na stimulering concurrentie op outputmarkten  

2. veranderingen in werkloosheidsverzekering  

Beide voorbeelden zijn vb v structureel beleid (naast het fiscaal-budgettaire en monetaire

 beleid uit IS-LM- schema van Hoofdstuk 25) 



 Structureel beleid is beleid dat de 

aanbodzijde vd economie zal veranderen 

 

 

 

 

 

 

 

Bij vb 2: dalende inderhandelingscurve 

3. De aggregatieve aanbodcurve  

Aggregatieve aanbodcurve (AA) drukt relatie uit tussen P en Q:  

We leiden h verband af in twee stappen:  

1. Loslaten van de veronderstelling dat het feitelijk en het verwacht prijsniveau aan elkaar gelijk zijn 

2. Vertaling arbeidsmarktevenwicht als functie van het werkloosheidsniveau u naar een functie van 

het outputniveau Q 

Afleiding van de AA-curve: stap 1 

 

 

 

 

 

 

DUS hier ook rel tss prijsniv en werkloosh dat daalt en dat stijgt met andere factoren z 

 

Afleiding van de AA-curve: stap 2 

 

 



 

 

 

 

 

 

Afleiding van de AA-curve:  stap 1 en 

stap 2 samen 

 

Verband P en U negatief 

Verband U en Q negatief 

Verband Q en P positief 

 

 

Prijsniveau P en 

Outputniveau Q 

Hogere productie=> minder 

werkloosh=> sterker vakb=> pos 

druk op reële lonen=> 

ondernemingen passen zich draan 

aan => hogere prijzen 

 

Pe = verwacht prijsniveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Verschuivingen van de AA-curve 

Conclusies:  

Op KT kan Q afwijken van natuurlijk outputniveau, op MLT niet  

Natuurlijk outputniveau Qn kan zelf natuurlijk ook wijzigen door bvb verandering markmacht, 

flexibilisering arbeidsmarkt, productiviteitstoename,…  

Hoe lang duurt het voor nieuwe evenwicht in C w bereikt?  

Afh v snelheid waarmee prijsverwachtingen zich aanpassen  

 Traag  hoe langer ge kunt afwijken vh natuurlijk outputniv 

Dit hangt (o.a.) af van looptijd (arbeids)contracten  

Vb. automatische indexering lonen in België: AA-curve snel omhoog  DUS in belgie

 gaat de AA curve zich heel snel aanpassen aan die nieuwe prijsniveaus 

Leidt ook tot verschil tss modellen en visies:  

Op lange termijn: prijzen zijn flexibel en economie naar Qn geassoc met un 

Op middellange termijn: minder overeenstemming 

 

Over middellange termijn is er minder overeenstemming 

1. Keynesianen tot 1970: prijzen zijn rigide op KT en MLT  

2. Nieuw-klassieken: rationele verwachtingen (Robert Lucas en Thomas Sargent)  

 = verwachtingen gaan quasi samenvallen met werkelijke prijzen 

Stel: aggregatieve vraag AV uit Hoofdstuk 25 neemt toe en Q > Qn  



Economische agenten weten dat evenwicht uiteindelijk in punt C zal liggen  

Vakbonden en werkgevers passen verwachtingen onmiddellijk aan  

Conclusie: output blijft ook op KT gelijk 

aan Qn (impliceert een verticale AA-curve) 

Vraagbeleid heeft gn enkele zin: is enkel 

inflatoir (verhoogt enkel alg prijsniveau)  

 

3. Nieuw-Keynesianen (Stanley Fisher en John 

Taylor): Prijsrigiditeiten staan vlotte en snelle 

werking van marktmechanisme in de weg: 

bewegingen op AA-curve mogelijk   Schept 

ruimte voor stabilisatiebeleid (zie H 27) 

H27 : Het AV-AA-Model 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Het AV-AA-schema  

1.1 De aggregatieve vraagcurve 

AV-curve: negatief verband tss  

Economische activiteit (Q)  

Algemeen prijspeil (P)  

 

Intuïtie achter dalend verloop:  

Stijging prijsniveau leidt tot toename in transactievraag naar geld  

Bij gegeven geldaanbod stijgt interestvoet (impliceert da obligatief meer attractief w) 

Vermogensvraag daalt tot nieuw evenwicht ontstaat op geldmarkt  

In reële sfeer zorgt gestegen interestvoet vr afname investeringen en afname vrg nr

 goederen en diensten (cf. multiplicator) 

 

1.2 De aggregatieve aanbodcurve 

AA-curve: positief verband tussen  

Economische activiteit (Q)  

Algemeen prijspeil (P)  

 

Intuïtie achter stijgend verloop:  

Samenspel onderhandelingscurve en prijszettingscurve  



Toename Q leidt tot lagere werkloosheid, hoger nominaal loon en prijszetters die

 prijzen verhogen  

Prijzen w aangepast  

Prijsverwachtingen reageren slechts met vertraging  

Op MLT: aggregatief aanbod (curve versschuift) bep dr h natuurlijk outputniveau (wat

 afhangt van het loonvormings- en prijszettingsproces) 

 

 

 

 

2. Vraagschokken (AV) 

Voorbeelden positieve vrgschok 

 Stimuleren v overheidsbestedingen 

 Animal spirits die zorgen da er meer w 

geïnvesteerd 

 Lagere belastingen 

Impact op KT:  

Outputniveau dat hoger ligt dan

 natuurlijk outputniveau 

 Pe prijsniveau ligt hoger dan het

 vroegere prijsniveau 

 

 

 

MLT:  

 Aanbodcurve gaat beginnen verschuiven 

 Dr stijging prijzen w de prijsverwachting aangepast 

 Nieuw evenw C: Hogere prijzen dus verwachtingen aangepast 

 Nieuw evenw D dat correspondeert met het natuurlijk outputniveau 

  enkel in punt D dat de verwachte prijzen correspondeert met feitelijke prijzen 

 

ONDERSCHEID KT EN MLT 

 KT: Je kan werken met IS/LM schema 

 MLT:  rekening houden met aanpassingen vh prijsniveau 

 

2.1 Een positieve vraagschok in het AV-AA-schema 

Positieve schok van AV0 naar AV1  

Op KT stijgen prijspeil en productie van P0 ,Qn naar P1 ,Q1  

Maar punt B is geen evenwicht op MLT:  

 Feitelijk prijsniveau P1 is hoger dan verwacht 

prijsniveau P0  

Vakbonden eisen hogere nominale lonen  

Productiekosten stijgen  

Gevolg: AA-curve naar boven naar AA1  

Bewegen op nieuwe AV-curve AV1 naar linksboven  



Output neemt af  

Prijzen stijgen  

Punt C is nog geen evenwicht  

AA-curve verschuift naar AA2 

 

Enkel in punt D zijn feitelijke prijzen = verwachte prijzen 

Prijsniveau steeg van P0 naar P2 

Hogere prijzen volledig gecompenseerd door nominale loonstijgingen  

Reëel loon (en tewerkstelling) ongewijzigd  

 

Volgens theorie ‘rationele’ verwachtingen is omweg via punten B en C uitgesloten: ogenblikkelijke 

prijsstijgingen, onmiddelijke overgang van A nr D, dus positieve vrgschok gn enkel effect op de 

economie 

De aard vd schok bepaalt wat er gebeurt met de interestvoet en met de samenstelling van de output 

in de reële sfeer:  

 ! beide expansief monetair beleid en expansief fiscaal budgettair beleid hebben impact zoals

 beschreven 

in fig 27.2 

Voorbeeld 

van expansief monetair beleid  

Voorbeeld 

van expansief fiscaal-budgettair 

beleid 

 

2.4 De financiële 

crisis en de 

recessie van 2009 

in het AV-AA-

schema (the Great Recession) 

Oorzaak:  

Bubbel in Amerikaanse 

vastgoedsector : o.a. gecreeerd dr Lage 

hypotheekrente en overdreven 

kredietverstrekking, vooral in ‘subprime’-
sector, met groot risico op wanbetaling  

‘Rommelkredieten’ werden herverpakt (aangeboden als beleggingsinstrument) en 

 doorverkocht  

Vanaf 2007: wanbetalingen, daling huizenprijzen  

Faillissement Lehman Brothers: financiële crisis verspreidde zich over hele financiële wereld

 (credit crunch: banken bevroren kredieten)  = CONTRACTIEF MONETAIR BELEID 

Analyse in AV-AA:  

Oorsprong: in financiële sector (LM nr links)  



Via verschillende kanalen impact op reële sfeer 

 schok in financiële sector en dan ook in de reële sfeer  recessie  

Vertrouwen => C en I ↓  
Gevolg: daling Amerikaanse AV naar buitenlandse goederen en diensten => ook

 Europese, Chinese, etc. AV↓ (AV curve nr links) (via netto-export) 

AV vrg v amerikanen zakte = am importeert minder uit andere lande = lagere export

 vr andere landen 

 

Is een negatieve vraagschok  

AV-curve naar links  

Daling economische activiteit op KT + Met neerwaartse druk op prijzen  

 

Beleid: counterde negatieve vraagschok  

Met expansief vraagbeleid  

Monetair beleid (quantitative easing; 

QE):  

 Centrale bank koopt obligaties over 

van ondernemingen en zo het geldaanbod liet

  stijgen 

 Drdr LM-curve (en dus AV- curve) 

naar rechts geduwd 

Fiscaal-budgettair beleid: IS-curve (en 

dus AV-curve) naar rechts geduwd  

Actuele discussie: beleidsmakers hebben te weinig expansief fiscaal-budgettair beleid

 gebruikt (in landen als Duitsland) 

3.Aanbodschokken (AA)  

’74, 99: verviervoudigde 

Aanloop 2009sterk gestegen 

Drna sterk gedaald 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Olieprijsschokken van jaren zeventig in 

AV-AA-schema 

Oktober 1973:  

Jom Kippoer oorlog (Israël versus Egypte 

en Syrië)  

Als vergelding voor Westerse steun: 

OPEC verhoogt de olieprijzen en reduceert het 

aanbod (o.a. embargo): prijzen 

verviervoudigden tussen oktober 1973 en maart 

1974  

Einde van lange periode groei (Golden 

Sixties, Trente Glorieuses)  

Tweede olieschok: 1979 (Iraanse revolutie)  

Keynesiaans model had gn antw op die schokken 

Plaatst aanbod- in plaats van vraagschokken op voorgrond  

Stijging olieprijs: is negatieve aanbodschok voor kopers van olie (industrie, consumenten)  

Hoe beïnvloedt de stijging van de olieprijs het macroeconomische evenwicht? 

 

 

 

 

Theta= mark up, komt van de evenw op arbeidsm en productmarkt gebruikt om AA curve af te leiden 

(zie vorig hoofdstuk) 

Olieprijstijgingen betekenen dat productiekosten toenemen!  

Prijszetters zullen hun prijzen verhogen om die prijs v duurdere olie op te vangen  

 hogere theta : PS curve schuift nr beneden 

Nieuw evenwicht: hogere natuurlijke weerkloosh  lagere natuurlijke output Qn1 

B is geen evenwicht want prijs P1 correspondeert niet met de verwachtingen 

Nieuw evenwicht in C 

 olieschokken hebben permanent een negatieve invloed op de natuurlijke output  

 

DUS de economische activiteit permanent gezakt van Q0 nr Q1 

 

Samenvatting 

Hogere productiekosten, bedrijven rekenen die door 

AA-curve naar omhoog  

Output daalt, werkloosheid stijgt, prijzen stijgen  

Hogere mark-up, PS-curve naar beneden  

Natuurlijke werkloosheid stijgt tot u1
n, outputniveau daalt tot Q1

n  

AA-curve verschuift verder tot AA2  

Prijzen zijn gestegen, reële lonen zijn gedaald 



 

DRIE NIEUWE INZICHTEN 

1.  De - weliswaar tijdelijke - trade-off tss werkloosheid en hoger prijspeil van een vraagschok

 komt hier niet voor  

2.  Integendeel: bij negatieve aanbodschok komen hogere werkloosheid én hogere inflatie

 samen voor: stagflatie = econ stagnatie + inflatie 

3.  De werkloosheid (of lagere output) is structureel: 

Expansief vraagbeleid om werkloosheid te verminderen is enkel inflatoir (hoger

 prijspeil genereren) 

Deze ‘beleidsfout’ bracht Keynesiaans vraagbeleid in diskrediet  

Enkel verhoging Qn in WS-PS-schema kan soelaas brengen (door WS-curve naar

 beneden te verschuiven of PS-curve naar boven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterke toename in olieprijs tussen 2000 en 2008 leidde niet tot stagnatie Amerikaanse en Europese 

economie  

Redenen:  

Olieprijsstijging gevolg v economische groei Aziatische landen (vooral China)  

Extra besteedbaar inkomen in VS en Europa (via export)  

Verminderde afh v olie dr energiebesparende productietechnieken  

Daarnaast ook minder sterk anti-inflatoir beleid dr centrale banken dan in jaren '70 

 Dus: oorzaak verandering olieprijs is belangrijk 

 



4. Aanbodbeleid en structurele hervormingen  

ECdringt vaak aan op structurele hervormingen  

Is een containerbegrip vr maatregelen om natuurlijk werkloosheidsniveau (of natuurlijk outputniveau) 

te doen dalen (stijgen)  

In AV-AA: komt neer op verschuiven van WS- en/of PS-curve  

 Natuurlijke werkloosh laten afnemen door: 

 

- Flexibiliseren arbeidsmarkt (minder strakke regulering)  

WS naar beneden (minder vakbondsmacht)  

AA-curve naar rechts  

 

- Dereguleren van goederenmarkten en stimuleren concurrentie  

Mark-up daalt, PS-curve verschuift naar boven  

AA-curve naar rechts 

5. AV-AA, inflatie en outputgap 

AV-AA-model: in (P,Q)-ruimte  

Prijspeil verandert van P0 naar P1 :  

Is eigenlijk geen inflatie  

Reden: is een éénmalige toename 

Inflatie: permanente toename van de prijzen  

België: 2017: 2,1% - 2018: 2,1% - 2019: 1,4%  

Output verandert van Q0 naar Q1:  

Is eigenlijk gn groei  

Maar éénmalige toename van niveau BBP  

Groei: is een permanente toename  

België: 2017: 2% - 2018: 1,5% - 2019: 1,4%  

Realiteit is:  

Permanente groei rond een trend  

Permanente positieve inflatie – toch sinds midden 20ste eeuw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 De oorzaken van inflatie op de lange termijn 

Langetermijn verklaring: kwantiteitstheorie van het geld van Irving Fisher (1867-1947)  

Op lange termijn is er verband tss inflatie, groei van de geldhoeveelheid en economische groei: 

π=m-g  inflatie = groei vd geldhvlh – econ groei = kwantiteitstheorie vh geld 

 Zodra m>g heb je inflatie 

Inflatie op LT = omdat centrale banken kiezen hogere m dan g (want geldhvl bep dr CB) 

 

Mogelijke redenen:  

Inflatie leidt tt hogere nominale interestvoet, die dan kan verlaagd w bij recessie (moeilijker 

bij erg lage interestvoet, cf. zero lower bound)  kan interessant zijn voor CB om de interestvoet te 

verlagen wann de economie slabakt  

Uitgaven overheid financieren via geldcreatie (“inflatiebelasting”); vandaar belang van
 onafhankelijkheid van monetaire overheid (geld drukken zorgt vr inflatie) 

5.2 De verstorende effecten van inflatie 

Inflatie verstoort drie geldfuncties:  

Signaalfunctie van geldprijzen  

Ruilmiddelfunctie, vooral bij hyperinflatie  

Gebruik als beleggingsmiddel: schuldeisers van belegde bedragen verliezen door inflatie

 doordat reële waarde van vorderingen daalt  

 

Kredietverstrekkers dekken zich in door een hogere nominale interestvoet te vragen dan het 

verwachte inflatiepercentage  

Als feitelijke inflatie verschilt van verwachte inflatie: winsten en verliezen voor kredietverstrekkers en 

ontleners:  

Indien werkelijke inflatie hoger is dan verwachte: herverdeling v schuldeisers nrschuldenaars 

  Banken verliezen  

Indien werkelijke inflatie lager is dan verwachte: herverdeling v schuldenaars nr schuldeisers 

  Mensen met hypotheeklening zijn verliezers 

5.3 AV-AA-schema met permanente inflatie en groei 

Realiteit: niet niveaus van P of Q, maar veranderingen  

Hoe passen we permanente economische groei en permanente inflatie in in het AV-AA-model?  

Q:  Nu kijken nr  feitelijke groei (= verandering in Q)  

= Verschillend van de trendgroei (= permanente stijging, verandering in Qn )  

Feitelijke groei is rond die trendgroei 

Verschil trendgroei en feitelijke = Outputgap (ggap) is 0 als groei = trendgroei  

 Groei is onder de trendgroei – outputgap is negatief, erboven is positief 

 

P:  Feitelijke inflatie: π  
Verschillend van de trendinflatie 

 

Om rekening te houden met continue inflatie en groei, hertekenen we AV-AA-schema van (P, Q)-

ruimte naar (π, ggap)-ruimte 



 AA-curve:  

Vakbonden en werkgevers: onderhandelen over nominaal loon  

Houden rekening met economische groei en inflatie op LT  

Dan is de procentuele verandering in het nominale loon   

   (procentuele verandering vd verwachte  

productiviteitstoename+ verwachte inflatie = procentuele 

    verandering in het nominale loon) 

Procentuele verandering vd verwachte  productiviteitstoename+ verwachte inflatie =

 procentuele verandering in het nominale loon (Som van verwachte reële loonstijging)  

 

Ook AV-curve kan hertekend w  

Leidt tot AV-AA-schema getekend in (π, ggap)-ruimte 

 

 

 

Expansief beleid betekent een outputgap die 

positief w, mr nu hebben we hogerniveau van 

inflatie  

Negatieve schok – negatieve outpugap 

(inflatie lager dan trendinflatie) 

 

 

 

 

 

AA-Curve gaat naar boven na een 

stimulerend beleid 

 

 

 

 

 

 

Stimulerend vraagbeleid 

heeft enkel een tijdelijk effect  

doet trendinflatie stijgen  

 



Nieuwe vraagstimulering leidt tot nog hogere inflatie  

Maar terug naar LT-groei en natuurlijke 

werkloosheidsgraad  

Vandaar benaming voor un : Non Accelerating Inflation 

Rate of Unemployment (of: NAIRU) 

 

Alle vroegere schokken en beleid kunnen nu 

geanalyseerd w in de (π, ggap)-ruimte: 

 Vraagschokken  

Fiscaal-budgettair beleid  

Monetair beleid  

Aanbodschokken  

Aanbodbeleid  

… 

  

 

 

 

Expansbudg beleid impliceert dat AVcurve nr rechts schuift  

pos outputgap op KT (econ groeit meer dan de trend+ meer inflatie dan de trend) 

AAcurve gaat verschuiven rekenig houdend met nieuwe inflatieniveau 

AAcurve verschoven tt het niveau waar de verwachte inflatie gelijk is aan de actueelgeobserveerde 

inflatie vr een outputgap gelijk aan 0 

 

Bij een aanbodschok: olieprijsstijging verschuift de 

AAcurve  

+ permanente verschuiving vd outputgap  

Nieuw evenwicht uiteindelijk gevonden waar de 

verwachte inflatie gelijk is aan de geoobserveerde 

inflatie 

 - Hogere inflatie & lagere econ groei -> trendgroei

 verlaagt permanent   

 - Overheid expansief beleid: AVcurve stijgt  - in eerste 

instantie correspondeert hogere economische groei met de oude outputgap, maar de 

inflatieverwachtingen corresponderen niet met de geobserveerde  

- AAcurve zal zich weer aanpassen en het nieuwe evenwicht w terug het evenwicht na de 

olieprijsschok 

DUS enige wat gebeurt is dat Aggregatieve vraagbeleid als respons op een negatieve aggregatieve 

schok geen zin heeft want het enige wat het doet is de inflatie nog verhogen 



 

5.4 Hyperinflatie en deflatie 

DEFLATIE = het omgekeerde v inflatie = een permanente daling vh prijsniveau 

Leidt tot instabiele macro-economie  

Als prijspeil daalt:  

AV neemt af (meer geld gespaard omdat prijs reële activa daalt; ook uitstel aankopen door

 verwachte daling toekomstige prijspeil)  

Reële schuldenlast stijgt  

Ondernemingen proberen toch schulden af te betalen door meer inkomsten te generen via

 lagere prijzen  

Prijspeil daalt verder, net als AV  

Economie komt tot stilstand  

 

Spiraal doorbreken via expansief monetair beleid?  

Ja, als nominale interestvoet nog niet gelijk is aan 0 (‘zero lower bound’ of ‘liquiditeitsval’) 

(dan kunnen CB de interestvoet verlagen dr het gelhvlh te verhogen bvb om d econ opn te

 stimuleren, als interestvoet te laag is is het moeilijk om aan monetair beleid te doen) 

Vb. Japan, westerse landen na financiële crisis van 2008 

HYPERINFLATIE = situatie let heel sterke inflatie (als de prijzen per maand met 50% stijgen is het 

hyperinflatie toestand) 

Het ‘geld’ vervult de normale functies niet meer voldoende, MR geld vr volledig andere dingen 
gebruikt  

1. Rekeneenheid 2. Algemeen ruilmiddel 3. Beleggingsmiddel 

 

Venezuela  

Meest recente voorbeeld 

Jaarlijkse inflatie volgens The Economist 1,7 miljoen % 

Vaak in oorlogsomstandigheden 

Of: overheid dwingt CB om overheidsuitgaven te financieren via (veel) meer geld in omloop  

Voorbeelden: Argentinië, Brazilië en Rusland in jaren '90, Zimbabwe in 2008, Venezuela nu  

Gevolgen:  • Geldhoeveelheid die gezinnen en bedrijven willen aanhouden (in banken), daalt:
  willen investeren in reële activa ,(bvb.vastgoed) 

• Toename AV: prijzen stijgen nog sneller  
• Ook koopkracht overheid daalt: nog meer geld drukken  
• Inflatie neemt opnieuw verder toe  

= vicieuze cirkel, negatieve spiraal 

= Hét voorbeeld van macro-economische instabiliteit 



Op te lossen via ‘monetaire sanering’  

België: Gutt-operatie na WO II (weliswaar geen hyperinflatie) 

 -- nieuwe munt gecreeërd 

EXTRA : Over tijd, geld en de huwelijksmarkt 
Enkele belangrijke maatschappelijke veranderingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echtscheidingen: lijnen corresponderen met wann getrouwd, verticaal=aantal ontbonden, 

stelselmatig nemen echtscheidingen toe in de tijd 

Gezinstypes: aantal alleenwonenden sterk toegenomen, gehuwd paar met kind  heel sterk gedaald 

  Instituut huwelijk minder belangr + meer alleenstaanden 

Werkzaamheidsgraad in Vlaanderen: (vooral vrouwen) 

Met wie trouwen vrouwen in België?: graf -geboortecohortes: homogamy (standd heteroseksueel 

koppel met zelfde scholingsgraad) – gedaald, hypergamy (huwelijken waarbij VR lager 

scholingsniveau heeft dan de man) – na WOII heel gestaag afgenomen, hypogamy (koppels waarbij 

VR hoger geschoold is dan de man) – laag rond WOI maar sterk toegenomen over de tijd. 

  daling rood en stijging groen DOOR meer mannen die toen langer nr school gingen 

  Na WOII: inhaalbeweging van Vrouwen qua scholingsniveau  rood begint dan ook meer

  te stijgen 



Die maatschappelijke veranderingen hebben belangrijke economische gevolgen 

-  Verdeling van tijd en geld binnen gezinnen  

- Soort-zoekt-soortgedrag op de huwelijksmarkt  

- Gevaar:  toenemende inkomensongelijkheid (dr soort zoekt soort) 

toenemende kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen  

 

In dit hoorcollege gaan we dieper in op deze veranderingen en zullen we ze bekijken in het licht van 

een populair microeconomisch model 

 

1. De verdeling van tijd en geld in gezinnen  

Gezinnen nemen talrijke beslissingen over tijd en geld  

Tijdsallocatie:                

Wie gaat er buitenshuis werken?  

Hoeveel uren zal er buitenshuis gewerkt worden?  

Hoe zit het met de verdeling van de huishoudelijke taken?  

En de zorg voor de kinderen? 

 

(laaggeschoold = dipl secundair onderwijs) 

 

Concrete cijfers (werkende koppels M & V met kinderen!!) 

- tijd besteed aan die drie categorieen is hoger voor hooggeschoolde VR dan laaggeschoolde VR 

- Mannen getrouwd met laaggeschoolde vrouw spenderen minder tijd met kinderen dan mannen 

met hooggeschoolde vrouwen 

- laaggeschoolde koppels geven substantieel minder tijd aan kinderzorg  dan hooggeschoolde 

koppels 

- mannen eigenlijk meer uren vrije tijd dan vrouwen 

 

Bestedingen:  Welke delen van het inkomen zullen er geconsumeerd en gespaard worden?  

Hoeveel besteden we aan de kinderen, eten, huishuur of hypotheek, individuele 

ontspanning? 

 

 

GRAF 1 GRAF 2 



Nt-duurzame goederen= uitgaven die heel 

frequent voorkomen en die enkel maar ten 

goede komen aan de personen die ze gebruiken 

(Private uitgaven) 

Publieke goederen = goed die je één keer kan 

kopen, en waar je geen rivaliteit heb binnen 

gezinnen (bv. Huishuur neemt niet toe als je het 

alleen/met vier huurt) 

meer priv uitg bij hooggeschoolden:want ze 

zijn meer werkzaam op arbeidsmarkt en 

gemiddeld hoger inkomen 

 uitg kinderen: hooggeschoold hoger 

 publieke uitg: grootste  bij hooggeschoolden 

 

Kwartiel 1  4: Van armer  rijker 

Uitgaven = som vd uitgaven van mannen EN 

vrouwen 

 

Stijging aan aantal euro’s besteed per maand bij 
elke categ naarmate inkomen groter is 

 

Uitgaven aan kinderen voor kwartiel 4 (rijkste 

gezinnen) =veel groter verschillen heel erg 

over categorieen 

 

Bestedingen niet gelijk verdeeld 

Kwart 1: blijkt dat VR gem rond 36% heeft (en 

de man 34%) 

Kwart 4: VR 62%, en M 32% 

 

 

 

 verdeling v tijd en geld over de individuen in de gezinnen zijn ongelijk verdeeld  

2. Over machtsposities binnen gezinnen: de verdelingsregel  

DE VERDELINGSREGEL 

Ongelijke verdeling van tijd en geld suggereert dat machtsverhouding binnen koppels een rol kan 

spelen  

Instrument om de machtsverhouding te kwantificeren is de verdelingsregel (‘sharing rule’)  
Verdelingsregel drukt in één getal de verdeling tussen partners van de beschikbare vrije tijd en geld 

voor persoonlijke uitgaven uit 

 

HOE 

Stap 1: per individu worden uren vrije tijd vermenigvuldigd met individuele uurloon (uurloon 

bekeken als de kostprijs van een uur vrije tijd =  opportuniteitskost)  

Stap 2: hierbij worden de persoonlijke uitgaven opgeteld  

Stap 3: totale beschikbare middelen aan vrije tijd en geld voor persoonlijke uitgaven van een koppel 

sommeert de uitkomsten van Stap 2 van beide partners  

Stap 4: relatieve aandeel van een individu wordt bekomen door het resultaat van Stap 2 te delen 

door het resultaat van Stap 3 

 



 

 

 

GRAF 1 

 1: vrouw evenveel als de man, 2: vrouw verdient twee keer meer enzovoort 

0,5 op vertic as , betekent dat de VR 50% van de totale beschikbare vrije tijd en uitgave voor 

persoonlijke consumptie voor haar heeft. 

 toename in aandeel van vrouwen in de totale beschikbare middelen voor tijd en geld binnen een 

gezin en zie je dat dat aandeel toeneemt naarmate het uurloon vd VR groter w dan die vd man  

GRAF 2 

 stijging in de persoonlijk aandeel van vrouwen in de persoonlijke uitgaven van het gezin naarmate 

ze relatief meer van het inkomen binnenbrengt 

 

3. Het collectieve model  

MAAR EERST: HET UNITAIR MODEL 

Ter herinnering: Hoofdstuk 6: De consument 

Lang standaardmodel geweest binnen de micro-economie  

Gezinnen maken keuzes op een manier alsof er maar één beslissingsnemer is  

Het gezin heeft rationele voorkeuren over bundels van goederen, tijdsverdeling,… 

Het gezin wordt geconfronteerd met budget- en tijdsbeperkingen (ied maar 24u per dag) 

Een gezin kiest de beste bundel haalbaar o.b.v. zijn voorkeuren en beperkingen  

Impliceert toetsbare hypothesen  

Die veelal verworpen w vr meerpersoonsgezinnen (zie illustratie op het einde van H6) 

Dus het idee dat een gezin zich gedraagt alsof het uit 1 beslissingsnemer bestaat is

 controversieel bij meerpers gezinnen 



WRM werkt unitair model niet voor meerpersonengezinnen? 

Poging antw: 

HET COLLECTIEVE MODEL 

Voorgesteld door Pierre-André Chiappori (1988, 1992)  

Veronderst:  Meerpersoonsgezinnen bestaan uit versch individuen met eigen rationele voorkeuren 

Individuen maken gezamenlijke keuzes binnen een onderhandelingscontext  

Impliceert  toetsbare hypothesen  

Sluiten beter aan bij geobserveerde data  

Dankzij collectieve model: door methodologisch individualisme  

zijn beleidsanalyses mogelijk op het niveau van individuen in plaats van gezinnen als geheel

 (ongelijkheid op niveau van individuen, kinderarmoede, targeting,…) (socialefenomenen

 kunnen verkl v uit het gedrag v individuen) 

Veronderstelt  partners in koppels Pareto-efficiënte beslissingen nemen:  

De allocatie van tijd en geld gebeurt op zo’n manier dat geen partner kan beter af gemaakt
 worden door een alternatieve keuze zonder de andere partner slechter af te maken 

Impliceert niet noodzakelijk een faire verdeling van tijd en geld  

Gezinskeuzes kunnen gezien worden als een compromis tussen beide partners  

Compromis leunt dichter aan bij voorkeuren vd partner met sterkste onderhandelingspositie 

Hoe wordt de onderhandelingspositie bepaald?  

Empirisch onderzoek op basis van collectief model: 

Relatieve uurlonen van de partner  

Mate van inbreng van niet-arbeidsinkomen (inkomen uit kapitaal of onroerend vermogen) 

Echtscheidingswetten (bijv. eenzijdig versus gezamenlijk, verdeling van goederen na de

 scheiding,…)  
Geslachtsratio (aantal vrouwen ten opzichte van mannen binnen bepaald

 leeftijdscategorieën)  

 

DUS aandeel tijd en geld  dat vrouwen krijgen binnen het gezin afh v machtspositie en dat die 

machtspositie op zich afh van al deze variabelen 

 

Hoe kan dit nu verklaard worden? 

 

4. De huwelijksmarkt (theorie) 

Gary Becker (Nobelprijs economie 1992) argumenteerde dat de vorming en ontbinding van koppels 

gemodelleerd kan worden aan de hand van micro-economische theorie:  

Mensen hebben voorkeuren omtrent hun toekomstige partner (leeftijd, uiterlijk,

 scholingsniveau, inkomen,…)  



Vele mannen en vrouwen in concurrentie met elkaar bij het zoeken van een partner  

Betekent keuzegedrag binnen een huwelijksmarkt  

Individuen zoeken de best mog partner geg beperkingen opgelegd dr huwelijksmarkt 

Waarom trouwen? Voordelen van het huwelijk (‘gains to marriage’): 

 Gezelschap, Kinderen, Schaalvoordelen door publieke consumptie (huur, energie-uitgaven,

 internetabonnement,...), Mogelijke specialisatie via het verdelen van taken (werken

 buitenshuis, huishoudelijk werk,...), Risicodeling (werkloosheid, ziekte,...) 

De theorie heeft gevolgen voor de verdeling van tijd en geld binnen gegeven gezinnen  

Theorie impliceert dat hoe aantrekkelijker iemand is op huwelijksmarkt, hoe groter aandeel

 van tijd en geld v die persoon binnen zijn of haar gezin zal zijn  

Aantrekkelijkheid hier bepaald dr vele factoren:  

Economische aantrekkelijkheid (scholingsniveau, productiviteit, eigen vermogen,…)  
Fysieke aantrekkelijkheid (inclusief persoonlijkheidsknmrk, gezondh, roker versus nt-roker,...) 

 

Impliceert dat verdelingsregel een stijgend verloop kent naarmate 

iemand productiever is, of over een groter eigen vermogen beschikt 

 

Maar ook implicaties op de vorming van koppels  

Een van de gevolgen is soort-zoekt-soortgedrag (‘assortative mating’)  
Op basis van materiële factoren als inkomen, scholingsniveau,

 vermogen,...  

MR ook immateriële factoren als uiterlijk,

 persoonlijkheidsknmrk, mate v religiositeit,… 

 

5. De evolutie van soort-zoekt-soortgedrag  

Soort-zoekt-soortgedrag mbt scholing in alle rijke landen 

Soort-zoekt-soortgedrag lijkt sterker te w tijdens laatste decennia:  

Deels dr belangr inhaalbeweging in scholingsniveau VR (VR nu gem beter geschoold dan M)  

Deels door gewijzigde voorkeuren van individuen OZ wijst uit dat toenemende belang vh

 investeren in h menselijk kapitaal v kinderen hierin rol speelt  

Twee observaties in alle rijke landen:  

Minder tijd besteed aan standaard huishoudelijk werk door technologische vooruitgang

 (‘engines of liberation’ stofzuiger, afwasmachine,..): méér tijd beschikbaar vr marktarbeid en

 zorg vr kinderen  

Toegenomen opbrengstvoet vh investeren in menselijk kapitaal (‘returns to schooling’): 
 arbeidsmarktpremie (hoger loon, meer kans op werk)     

 huwelijksmarktpremie (meer kans op huwelijk, betere karakteristieken partner,  

 hoger aandeel in tijd en geld en voordelen van het huwelijk) 



 Beide fenomenen impliceren dat 

er meer tijd besteed wordt aan kinderen 

dan enkele decennia geleden, en dat 

vooral door hooggeschoolden 

 

6. 

Maatschappelijke implicaties 

Minder ongelijkh binnen 

gezinnen qua verdeling v tijd en geld 

(verdelingsregel)  

Meer ongelijkh tussen gezinnen (meer homogene koppels qua scholing)  

Ongelijkh nog versterkt dr de samenstelling vd groep alleenstaanden (gemiddeld minder

 geschoold)  

Grotere kloof in h investeren in h menselijk kapitaal v kinderen tss hoogst en laagst geschoolden 

Van belang in het licht van het uitgebreide OZ nr de vorming v menselijk kapitaal over de

 levenscyclus (o.a. v Nobelprijswinnaar economie James Heckman)  

Menselijk kapitaal bestaat uit combinatie van cognitieve (wiskundevaardigheden, IQ,...) en

 niet-cognitieve vaardigheden (geduld, zelfcontrole, doorzettingsvermogen, motivatie,...)  

Beide types vaardigheden zijn belangrijke determinanten vr schoolprestaties, kansen

 op de arbeidsmarkt, verloning,...  

Hangen niet enkel af van aangeboren aanleg maar ook van omgevingsfactoren (o.a.

 investeringen in kinderen dr ouders via tijd en geld) 

! Cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden versterken elkaar en hebben een

 impact op hoe makkelijk die vaardigheden verder ontw w  

Latere investeringen in kinderen via scholing zijn veel effectiever als ze voorafgegaan

 w door investeringen op jongere leeftijd  

 Investeringstekorten moeilijker recht te trekken op latere leeftijd 

BELEIDSIMPLICATIES 

Ingrijpen in soort-zoekt-soortgedrag uitgesloten in democr waarin vrije keuze v levenspartner erg 

hoog staat aangeschreven  

Rol voor de overheid om vroege investeringen in kinderen sterk aan te moedigen:  

Verlaging van de leerplicht (gekoppeld aan extra middelen voor kleuteronderwijs)  

Stimuleren ouderbetrokkenheid (voorlezen, ouderbetrokkenheid op school,...)  



Middelen voor huiswerkhulp en andere begeleiding 

 

 


