
5 Nationaal inkomen en werkgelegenheid 

5.2 De macro-economische consumptie en spaarfunctie 

De grootte van consumptie is afhankelijk van de beslissingen van de consumenten. Statistische 

onderzoekingen wezen uit dat er een positieve correlatie (=verband) bestaat tussen het nationaal 

inkomen en de consumptie. Een stijging van het inkomen leidt tot een toename van de consumptieve 

bestedingen. 

 

Gemiddelde consumptiequote  (= de verhouding 
�

�
 = c) is het gedeelte van het nationaal inkomen dat 

men consumeert 

 

Gemiddelde spaarquote  (= de verhouding 
�

�
 = s) is het gedeelte van het nationaal inkomen dat 

men spaart. 

 

Marginale consumptiequote  (=cm) geeft aan hoeveel de consumptieve bestedingen veranderen 

(=ΔC) als het inkomen verandert (=ΔY).    

   Cm =
��

��
 

Marginale spaarquote  (=sm) geeft aan in welke mate de besparingen veranderen (=ΔS) als 

het inkomen verandert (=ΔY).     

   Sm =
��

��
 

 

Y = C + S 

⇒ 1 = C + S 

⇒ Cm + Sm = 1 

Als het inkomen toeneemt, kunnen we in het extreme geval ofwel alles sparen ofwel alles 

consumeren. → 0 ≤ Cm ≤ 1 

 

5.2.1 Een eenvoudige consumptie- en spaarfunctie 

In een macro-economische consumptiefunctie consumeert men 

altijd eenzelfde deel van het inkomen. 

C = Cm . Y 

Bv. C = 2/3 Y 

 

Aangezien Y = C + S en C = cm . Y , kunnen we hieruit de 

spaarfunctie afleiden. 

S = Y – C 

⇒ S = Y – (cm . Y)³ 

⇒ S = (1 – cm) . Y 

⇒ S = sm . Y 

Hier : S = (1-2/3)Y = 1/3 Y 

 

De constumptie- en spaarfunctie hebben als kenmerl dat men NOCH consumeert NOCH spaart (C=0 

en S=0) als er geen inkomen is (Y=0). 

 

Als er geen inkomen is consumeert men niet en men consumeert altijd eenzelfde deel van het 

inkomen. Op een analoge manier kunnen we bewijzen dar de marginale spaarquote gelijk moet zijn 

aan de gemiddelde spaarquote. 
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   En  C= cm en s= sm 

  



5.2.2 Uitgebreiding van de consumptie en spaarfunctie met autonome consumpties 

Zelfs als Y=0 betsaat er toch een consumptie om 

aan de levensnoodzakelijke behoeften te voldoen. 

Mensen zonder geld moeten eten, zich kleren en 

wonene. Hier spreekt men van autonome 

consumptie. (=Caut) 

 

C = cm . Y + Caut 

 

En de spaarfunctie is: S = sm . Y - Caut 

 

Voor de consumptiefunctie C=2/3 . Y +100 geldt: 

Indien Y=0 is C=100 

Als Y= 300 is C= 300 (punt B) 

 

Voor de spaarfunctie S=1/3 . Y – 100 geldt: 

Indien Y=0 is S= - 100 

Als Y= 300 is S= 0 (punt D) 

 

Bij elke inkomen geldt uiteraard steeds Y= C + S 

 

De marginale consumptiequote blijft cm=2/3 en de  marginale spaarquote blijft sm= 1/3 
 

De gemiddelde consumptiequote in punt B (C/Y= 300/300= 1) is lager dan in  

punt A (C/Y= 200/150=11/3) omdat de verhouding 
����



 steeds kleiner wordt als het inkomen stijgt. 

 

Bovendien is de gemiddelde spaarquote steeds groter dan de marginale constumptiequote. 

 

⇒Op analoge manier kunnen we bewijzen dan de gemiddelde spaarquote toeneemt naarmate het 

inkomen toeneemt en dat de gemiddelde spaarquote steeds kleiner is dans de marginale 

spaarquote. 

 

5.3 De investeringsfunctie 

Bij deze beslissing vergelijkt een ondernemer vooral de kosten van de investering met de 

opbrengsten die hij verwacht. 

Investeringen in bv. Scholen, wegen, administratieve gebouwen, enz. houden evenwel geen 

rechtstreeks verband met de aangroei van het nationaal inkomen. Dergelijke voorgenomen 

investeringen (= Iex ante) noemt men autonome ivesteringen (= Iaut). 

⇒ Iex ante = Iaut 

Indien de autonome investeringen om een of andere eden, bv. Beter economische vooruitzichten, 

met bv. 20mld EUR toenemen, verschuift de investeringslijn evenwijdig naar boven. 

 

5.4 Het evenwichtsinkomen 

Met behulp van het voorafgaande inderzoeken we nu wat de hoogte van het nationaal inkomen 

bepaalt. We gaan daarbij uit van de volgende vergelijkingen: 

C = 2/3Y + 100 (=Caut) 

Iex ante = 20 

 

De effectieve vraag (= EV) naar goederen gaat uit van de gezinnen en bedrijven. We kunnen de EV 

definiëren als de som van wat de gezinnen willen besteden aan consumptiegeoderen en wat de 

bedrijven van plan zijn te investeren. 

EV= C + Iex ante = 2/3Y + 100 + 20 



Y C S Iex ante EV Y – EV  

=nnpf  = Iex ante     

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  

  = (1)-(2)  =(2)+(4) =(1)- (5)  

300 300 0 20 320 -20 Y<EV 

330 320 10 20 340 -10 Y<EV 

360 340 20 20 360 0 Y=EV 

390 360 30 20 380 10 Y>EV 

 

Y<EV 

De gezinnen consumeren meer dan er geproduceerd wordt. Dit is een onevenwichtige situatie en 

veel bedrijven zien daar een stimulans in om de productie te vergroten. Daardoor groeit het 

nationaal inkomen tit het evenwicht bereikt is.  

De voorgenomen besparingen zijn lager dan de voorgenomen investeringen. Er zijn dus te weinig 

besparingen (en men consumeert dus te veel) om de investeringen te financieren. 

 

Y>EV 

De productie is dan namelijk groter dan de effectieve vraag zodat de bedrijven te maken krijgen met 

oplopende voorraden die ze niet wensen. Er is hier een stimulans om de productie te verkleinen. Dit 

leidt tot een daling van het nationaal inkomen. Deze gaat voort tot he evenwicht opnieuw bereikt is. 

De voorgenomen besparingen  zijn hoger dan de voorgenomen investeringen. Er zijn dus te veel 

besparingen (en men consumeert te weinig) om de investeringen te financieren. 

 

Y=EV 

Hier blijkt dat er bij een evenwichtsinkomen tevens sprake is van gelijkheid van de voorgenomen 

investeringen en de besperingen. Er geldt per definitie dat het inkomen opgaat aan consumptie en 

besparingen: 

Y= C + S 

EV= C + Iex ante 

Dan geldt in geval van inkomensevenwicht Y=EV 

En dus ook 

C + S = C + Iex ante 

S= Iex ante 

 

>> Investeringen en besparingen zijn ALTIJD gelijk 

aan elkaar. 
 

→ De 45°-lijn geeft alle situaties weer waar Y=EV 

(=punt A).Deze lijn geeft dus alle situaties van 

inkomens evenwicht weer. We noemen ze daarom 

de evenwichtslijn. 

 

→ Dezelfde uitkomst is ook te vinden dankzij S=Iex 

ante 

In punt B zin de besparingen en de voorgenomen 

investeringen aan eldaar gelijk. Links van punt B 

zijn de voorgenomen investeringen groter dan de 

besparingen. Rechts van dit punt doet zich het 

omgekeerde voor. 

(opmaak van de grafiek volgens de tabel) 

→ We stellen vast dat de effectieve 

vraag toeneemt als het inkomen 

stijgt. 



5.5 Wijzing van de consumptie- en/of investeringsneiging 

Het evenwichtsinkomen zal wijzingen bij een wijzing in de effectieve vraag. Dit kan het gevolg zijn 

van veranderingen in de consumptieve besteding van de gezinnen en/of investeringengedragingen 

van de bedrijven. 

 

5.5.1 Wijzing van de consumptieneiging 

Een wijziging van de consumptie bestedeging van 

de gezinnen heet een verandering van de 

autonome consumptie (Caut) en/of van de 

marginale consumptiequote. 

 
Cm daalt 
 Veronderstellen we dat een daling van de 

consumptievraag ons de volgende 

consumptiefunctie oplevert: 

C=1/2Y + 100 

Iaut= 20 

 

Het nieuwe inkomenevenwicht wordt dan: 

Ye= 1/2Y + 100 + 20 

Ye – 1/2Ye = 120 

1/2Ye = 120 

Ye2= 240 

 

Als de effective vraag van de gezinnen afneemt 

(of toeneemt), zal het nationale inkomen dalen 

(of stijgen). 

 

 

5.5.2 Wijziging van de investeringsneiging 

Naast een wijzing van de consumptieve besteding 

van de gezinnen beïnvloedt ook een wijziging in 

het investeringsgedrag get evenwichtsinkomen. 

 
Iaut stijgt 
Veronderstellen we da de autonome 

investeringen stijgen van 20 naar 40 mld EUR. 

Dan is 

C= 2/3Y +100 

Iaut= 40 

Het nieuwe inkomensevenwicht wordt dan 

Ye = 420 mld EUR 

 

Als de effectieve vraag van de bedrijven toeneemt 

(afneemt), stijgt (of daalt) het nationale inkomen 

steeds meer van evenredig. 

  



5.6 De investeringsmultiplicator 

Periode 

 (=t) 

ΔCt 

=2/3 . ΔYt-1 

It 

 

ΔSt 

= 1/3 . ΔYt-1 

ΔYt 

= ΔCt + ΔIt 

1 0,0 20,0 0,0 20,0 

2 13,3 0,0 6,6 13,3 

3 8,8 0,0 4,4 8,8 

. . . . . 

. . . . . 

Σ periode 40,0 20,0 20,0 60,0 

 

Periode 1 

Heeft een toename van de investeringen met 20 een stijging van het nationaal inkomen tot gevolg 

(=ΔY1). Omdat geldt: Y = C + I stijgt get nationaal inkomen direct met 20 (ΔY= ΔI = 20). 

 

Periode 2 

Comsumeert men een deel van dit additionele inkomen van 20, want er geldt ΔC2 =Cm ΔY1 De 

consumptie stijgt dus maar met 13,3 (=2/3 . 20) en de rest (=6,6) spaart men. Men spreekt van 

spaarlek. Het hogere inkomen is nu 33,3 (=20+ 13,3). Toch wordt er geen nieuw evenwicht bereikt, 

want de nieuwe waarde van de investeringen is 40 (= Iaut + ΔI = 20 +20); terwijl de besparingen 

slechts 26,6 (= S+ ΔS = 20 + 6,6) bedragen. 

 

Periode 3 

De nieuwe toename van het nationaal inkomen leidt in periode 3 tot een nieuwe toename van de 

consumtie (ΔC3 = cm ΔY2= 2/3 . 13,3 = 8,8). Ook nu wordt er nog geen nieuw evenwicht bereikt, want 

de nieuwe waarde van de investeringen is 40, terwijl de besparingen slechts 31 (= 20 + 6,6 + 4,4) 

bedragen. 

 

⇒ Het proces van inkomensverandering zet zich net zo lang voort totdat Iaut = S, en dat gebeurt op 

een inkomensniveau van 420. Waar de investeringen 20 en de nationaal inkomen met 60 bedragen. 

 

Dit betekent dat de toename van het nationaal inkomen uiteindelijk oploopt tot 3 maal het 

oorsprokelijk extra-investeringensbedrag. Dit effect staat bekend als investeringsvermenigvuldiger 
of –multiplicator. 
De investeringsmultiplicator definieert men daarbij als de toename van het nationaal inkomen 

gedeeld door de toename van de investeringen (=ΔY/ ΔI). 
 

De investeringsmultiplicator is het getal waarmee men de autonome investeringen vermenigvuldigt 

om het evenwochtsniveau van het nationaal inkomen vinden.  
 

Deze is groter dan 1 omdat 0<cm<1. Als cm = 2/3 is de investeringsmultiplicator 3. Maar indien cm= 

¾, is de investeringsmultiplicator 4.  
 

Naarmate de marginale consumptiequote hoger is, wordt de waarde van de 

investeringsmultiplicator groter. 

 

Als alleen ΔIaut veranderd, wordt het: ΔYe = 
�

��	�
 . ΔI aut 

De investerongsmultiplicator geeft dan weer hoeveel de toename van het nationaal inkomen 

bedraagt ten gevolge van een toename van de autonome investeringen. 

 

  



ΔC

ΔIΔY

Door het optreden van de overge

koopkracht weglekt door de belastinghegging (=belastinglek).  

In een open economie is het multiplicatoreffect meestal geringer dan

omdat een deel van de aanwending van d

van importgoederen.  Naast het spaarlek en het belastinglet is er, in een open economie, dus ook 

nog sprake van een invoerlek.

 

5.7 De accelerator 

Naast autonome investeringen hebben we ook geïnduceerde i

het nationaal inkomen leidt tot een toename van de consumptie. 

• Een stijging van de afzetmogelijkheden zet de bedrijven ertoe aan meer te investeren, 

tenminst indien er geen ongebruikte kapitaal goederen

beschikbaar zijn.  

Slechts bij een volledige bezetting van de beschikte kapitaalgoederenvoorraad leidt een 

uitbreiding van de productie tot stijging van de productie van netto

• Eenvertraging in het stijgingsritme 

productie van netto-investeringsgoederen.

Dit is het term accelerator. 

 

Accelerator drukt de mate uir waarin de (geïnduceerde) investeringen toenemen ten gevolgen van 

een toename van het nationaa

a = 
��

��
 

 

De accelerator is het getal waarmee men de additionale productie of het additionele inkomen in een 

bepaalde periode moet vermenigvuldigen om de daaruit voortvloeiende (geïnduceerde) 

investeringen in een volgende periode te verkrijgen.

 

Uiteraard werkt het geschetste systeem ook in beerwaartse richting. Ook in dat geval versterkt de 

accelerator de werking van de multiplicator.

 

De wisselwerking tussen het multiplicatorproces en het acceleratormechanisem speelt een 

belangrijke rol bij de verklaring van c

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 De werkgelegenheid

“The invisible hand”-theorie: de productiecapaciteit bepaalt de hoogte van de nationaal inkomen. 

Het verschijnsel van “werkloosheid” werdt beschouwd als een verschijnsel van tijdelijkeaar

deze leer ontstaat werkloosheid doordat het aanbod van arbeidskrachten groter is dan de vraag naar 

arbeidskrachten. De oplossing voor de klassieken bestond uit dat lonen (prijs van de arbeid) verlaagt 

werden. Door dit te doen konden de ondernemingen meer arbeiders aa

productie weer op gang komen en de groeide men automatisch toe naar een nieuwe 

evenwichtstoestand van volledige werkgelegenheid. 

De crisis van de jaren 30 konden niet zo opgelost worden. Volgens hen gebeurde de investerngen 

nadat er gespaard werd (I = S). Zijn er afwijkin

automatisch prijsmechnisme het evenwicht. 

Accelerator: 

ΔY → ΔI 

Multiplicator: 

ΔI →ΔY 

(1) volledige bezetting 

productiecapaciteit

Door het optreden van de overgeud is het multiplicatoreffect geringer omdat een deel van de 

koopkracht weglekt door de belastinghegging (=belastinglek).   

In een open economie is het multiplicatoreffect meestal geringer dan in een geslo

omdat een deel van de aanwending van de inkomens avloeit naar het buitenlan

Naast het spaarlek en het belastinglet is er, in een open economie, dus ook 

nog sprake van een invoerlek. 

Naast autonome investeringen hebben we ook geïnduceerde investeringen (=I

het nationaal inkomen leidt tot een toename van de consumptie.  

Een stijging van de afzetmogelijkheden zet de bedrijven ertoe aan meer te investeren, 

tenminst indien er geen ongebruikte kapitaal goederen (bv. Machines, v

Slechts bij een volledige bezetting van de beschikte kapitaalgoederenvoorraad leidt een 

uitbreiding van de productie tot stijging van de productie van netto-investeringsgoederen.

Eenvertraging in het stijgingsritme van de productie leidt zeer snel tit een vermindering van de 

investeringsgoederen. 

drukt de mate uir waarin de (geïnduceerde) investeringen toenemen ten gevolgen van 

een toename van het nationaal inkomen. Of: de acceleratiecoëfficiënt. 

De accelerator is het getal waarmee men de additionale productie of het additionele inkomen in een 

bepaalde periode moet vermenigvuldigen om de daaruit voortvloeiende (geïnduceerde) 

investeringen in een volgende periode te verkrijgen. 
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accelerator de werking van de multiplicator. 
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belangrijke rol bij de verklaring van conjunctiircyclus. 
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Keynes theorie: 
Kritiek van Keynes: 

• De klassieke hielden geen rekening met de oppotmiddelen. De daling van de effectieve vraag gaat 

namelijk gepaard met oppotting. Hierdoor daalt het nationaal inkomen en onstaat werkloosheid. 

• De klassieke leer zag het loon uitsluitend als een kost terwijl ze weinig aandacht besteedde aan 

het inkomensaspect. De daling van de loon heeft als gevolg dat er minderkoopkracht is. Daardoor 

daalt de effectieve vraag. 

 

Keynes meende dat de effectieve vraag bepaalt in welke mate men de productiecapaciteit benut. 

Ondanks de lage rentetarieven namen de consumenten en producenten gedurende de crisisperiode 

niet het initiatief tot meerconsumeren en investeren. 

Volgens Keynes kan de overheid een actieve rol spelen door de investeringen aan te zwengelen. Via 

een politiek van “deficit spending” (=openbare werken gefinancierd met leningen)doet de overheid 

door het inschakelen van werklozen he peil van de vraag stijgen, waarna lage rentetarieven het de 

particuliere investeringen mogelijk maken het herstel te steunen. Dergelijke politiek bracht een 

toename van koopkracht teweeg; daardoor nam de consumptie toe. 

 

Men streeft meer en meer naar volledige werkgelegenheid. Vandaar kan men de vraag stellen hoe 

hoog het nationaal inkomen kan stijgen. 

 

Bij een gegeven nationaal inkomen veronderstellen we dat de effectieve vraag stijgt. 

Er zijn 2 situaties mogelijk: 

 

• In volledige tewerkstellin kan men de productie niet verhoegen om de verhoogde vraag te 

beantwoorden. Dit komt doordat de totale vraag naar goederen de productiecapaciteit overtreft 

en er een tekort is aan arbeidskrachten. Aangezien dat men in een economie naar een 

evenwicht tussen vraag en aanbod, is de stijging van het nationaal inkomen slechts te wijten aan 

prijsstijgingen.  Deze door overbesteding veroorzaakte prijsstijgingen noemen we 

besteingsinflatie. Het nationaal inkomen groeit dan uitsluitend nomiaal maar niet reëel. 
 

• Door de viervoudiging van de oliprijzen was er  een omslag naar onderbesteding. In dit geval is 

de effectieve vraag te klein om volledig tewerkstelling te realiseren. Er ontstaat dus een 

toestand van werkloosheid en ongebruikte productiecapaciteit (=depressie). De effectieve vraag 

is te laag om iedereen aan het werk te stellen. 

Gaan we er van uit dat de effectieve vraag stijgt, dan is het nu wel mogelijk het aantal 

geproduceerde eenheden te verhogen. Er is immers nog voldoende procudtiecapaciteit 

voorhanden en men kan meer arbeiders inschakelen. Hierdoor neemt het nationaal inkomen 

niet allen nominaal toe maar ook reëel. Het nationale inkomen stijgt namelijk bij een 

gelijkblijvend prijspeil. 

 

In de jaren tachtig was het onmogelijk de crisis op te lossen, daar de oorzaak van de slechte 

economie niet van conjuncturele maar van structurele aard was: een negatieve handels- en 

betalingsbalans, enorme tekorten io de iverheidsbegroting en bijgevolg een sterk stijgende 

overheidsschuld, hoge inflatie, structurele werkloosheid en een dalin van de economische groei. 

 

Bestedingsevenwicht is de toestand waarbij de effectieve vraag zorgt voor full employment. 

 

wergelegenheid =
evenwichtsinkomen

gemiddelde arbeidsproductiviteit
 

  



���� De werkloosheid: soort en oorzaken 

• Conjuncturele werkloosheid:  
een inkrimping van de bestedingsneiging doet de vraag naar arbeiders dalen. Dit is dus te wijten 

aan veranderingen aan de vraagzijde van de economie. 

 

• Structurele werkloosheid:  
structurele factoren aan de aanbodzijde van de economie veroorzaken werkloosheid.  

Bv. Het invoeren van arbeidsbesparende machines, snelle groei van de beroepsbevolking, een te 

laag niveau van de investeringen, fusies en herstructureringen in het bedrijfsleven, delokalisatie 

van arbeidsintensieve sectoren naar de Zuidoost-Aziatische landen en de Oostbloklanden. 

 

o De kwantitatieve structurele werkloosheid is wanneer het aantal arbeidsplaatsen te 

klein is voor de beroepsbevolking. 

o De kwalitatieve structurele werkloosheid is veroorzaakt doordat het aanbod van 

arbeid niet over de vereiste kwaliteiten beschikt. Men beschikt niet over benodigde 

opleiding of ervaring om de vacature te vervullen. 

 

• Seizoenswerkloosheid:  

maatschappelijke (bv. Vakantie) of natuurlijke (bv. Oogst) omstandigheden creëren tijdelijk een 

arbeidsplaats. Eenmaal het seizoen voorbij valt de baan weg. 

 

• Frictiewerkloosheid:  

iemand verander, vrijwillig of noodgedwonden, van werk en vindt niet meteen een nieuwe 

betrekking 

 

• Verdoken werkloosheid:  

Het zijn personen die hun plaats op de arbeidsmarkt slechts ten dele of nog niet hebben 

ingenomen. Vb. werknemer die een job beneden zijn job uitvoert, werkneemster die deeltijdse 

taak aanvaart ook al wil ze voltijds werken, een afgestudeerde die verder studeert omdat hij niet 

onmiddellijk vindt. 

 

• Technische werkloosheid:  

Dit is werkloosheid ten gevolge van overmacht. Bv. Brand, gebrek aan toelevering, bestelingen die 

tijdelijk zeer sterk teruglopen. 

 

  



6 Het geld 

6.1 Functie van het geld 

Geld  is een algemeen aanvaard ruilmiddel. Het vergemakkelijkt de goederenruil en bespaart 

veel tijd. 

 

Daarnaast is het geld: 

• Een waardemeter: het is mogelijk om de waarde van alle goederen en diensten op 

dezelfde manier uit te drukken. 

• Een beleggingsmiddel: het is mogelijk om een deel van het beschikbaar inkomen dat men 

niet besteedt aan consumptieve uitgaven aan te bieden op de vermogensmarkt. 

• Een kredietmiddel: het vergemakkelijkt de kredietverrichtingen (=financieringsfunctie). 

 

6.1.2 De verschillende soorten geld 

Chartaal geld  munten en bankbiljetten vormen samen het chartale of stoffelijke geld. 

Giraal geld  ontstaat door een deposito van bankbiljetten bij een kredietinstelling, m.a.w. het 

giraal geld is een onmiddellijk opvraagbaar tegoed bij kredietinstellingen. Het giraal 

geld functioneert als een betaalmiddel door het debiteren of crediteren van 

rekeningen. 

Quasi-geld  is niet onmiddellijk beschikbaar omdat het voor een bepaald termijn werd 

toevertrouwd aan een kredietinstelling. Deze termijn is gewoonlijk minde dan één 

jaar. Dit “bijna geld” kan men vrij snel en zonder kosten omzetten in geld. 

 

Om de begrippen in de EU te harmoniëren onderscheiden we de volgende monetaire aggregaten: 

M1 = chartaal geld en giraal geld 

M2 = M1 + deposito met vaste looptijd tot en met 2 jaar, deposito’s met opzegtermijn tot en met 3 

maanden 

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

⇒ Totale geldmassa. 

 
6.1.3 Geldsubstitutie – geldschepping 

Geldsubstitutie is het omzetten van chartaal geld in giraal gels (of omgekeerd) zonder dat de 

maatschappelijke geldhoeveelheid wijzigt. 

 

Geldschepping of –creatie verstaat men elke handeling waardoor de maatschappelijke 

geldhoeveelheid in een land aangroeit (=drukken). Tegenover geldcreatie staat geldvernietiging. 

 

 We onderscheiden 4 vormen van geldschepping: 

• Emissie van bankbiljetten door de ECB (Europese centrale bank) 

• Uitgifte van munten via de nationale centrale banken van de eurozone (redelijk 

onbelangrijk omdat munten maar een heel klein deel zijn van het geldstroom) 

• Geldschepping ingevolge een overschot in de lopende betalingen met het buitenland of 

kapitaalinvoer. Als X>M dan is er overschot aan vreemde deviezen 

• Geldcreatie ingevolge kredietverstrekkingen van de kredietinstellingen aan de bedrijven 

gezinnen en de overheid. 

  



 

Omdat het chartaal geld in de koffer van de 

banken niet circuleert, rekent men het niet bij de 

geldhoeveelheid. Als cliënt A bij een financiële 

instelling een zichtrekening opent, is er dus enkel 

vervangen van chartaal geld door giraal geld 

(=geldsubstitutie). 

Als de bank 100% resrves aanhoudt kan zij uit haar 

toevertrouwde 25 000EUR geen extrageld creëren. 

Uit ervaring blijkt echter dat het onnodig is 100% 

als reserve in kas te houden daar de houders van 

een zichtrekening nooit tegelijk als het geld 

opnemen. Maar de bank kan 20% kasreserve 

aanhouden en zo de rest aan cliënt B lenen om dan 

weer 20% in kas te houden en weer de rest als 

krediet maken enz… 

 

⇒ Het is de coëfficiënt(kredietmultiplicator) waarmee men, rekening houdend met een bepaalde 

kasreservecoëfficiënt, het oorspronkelijke deposito in chartaal geld bij een bank moet 

vermenigvuldigen om de totale maatschappelijke geldhoeveelheid te bepalen na girale geldcreatie 

door kredietinstellingen. 

 

6.2 De monetaire politiek van het eurosysteem 

6.2.1 Doelstellingen en taken 

De monetaire politiek beoogt de beïnvloeding van de geldhoeveelheid en/of van de 

geldomloopsnelheid. Sinds 1999 voert het eurosysteem het monetair beleid in de eurozone volledig 

autonoom en worden alle monetaire beleidsbeslissingen centraal genomen. 

De concrete uitvoering ervan op de geld- en kapitaalmarkten wordt toevertrouwd aan de nationale 

centrale banken. De laatste blijven de gesprekspartners van de in hun land gevestigde 

kredietinstellingen.  

 

Het Verdrag van Maastricht heeft als hoofddoel prijsstabiliteit. 

Hiermede wordt bedoeld dat de koopkracht van de euro, de interne waarde, moet worde 

gewaarborgd. Zo blijven de inflatieverwachtingen op de lange termijn stevig verankerd op een 

stabiel en laag peil en draagt het monetaire beleid bij tot een economische omgeving die 

bevorderlijk is voor een duurzame groei en voor de werkgelegenheid. (Een stijging van minder dan 

2% van het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de hele eurozone). 

 

Om de prijsstabiliteit te beoordelen gebruikt men 2 pijlers. 

• Monetaire analyse: maakt het mogelijk de middellange en langetermijntendens van de inflatie 

te beoordelen en de aanwijzigingen te toetsen die de economische analyse over de risico’s 

voor prijsstabiliteit verschaft. 

• Economische analyse: is een breed gebaseerde beoordeling van de vooruitzichten inzake 

prijsevolutie op korte en middellange termijn en de risico’s voor prijsstabiliteit in de eurozone 

als geheel. 

 

De raad concludeert dat het prijsverloop op middellange termijn steeds meer onderhevig is aan 

opwaartse trend (de dure olie, de groeiversnelling, de sterke groei van de geldhoeveelheid en de 

kredietexpansie en de toenemende loondruk). 

 

Loon- en prijsspiraal: hogere prijzen leiden tot loonstijging, die op hun beurt weer aan de basis liggen 

van nieuwe prijsverhogingen. 



Verder staat het eurosysteem in voor het beheer van de externe reserves van de lidstaten en ziet zij 

ook toe op de goede werking van het grensoverschrijdende betalingssysteem TARGET2 (=Trans-

European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer). 

 

6.3 Het inflatieverschijnsel 

6.3.1 Begrip 

Inflatie is een aanhoudende algemene prijsstijging van de consumptiegoederen gebaseerd op het 

indexcijfer van de consumptieprijzen. Om van inflatie te spreken, moeten de prijzen gedurende een 

lange tijd een doorlopende tendens tot stijgen vertonen. 

 

• Sluipende of kruipende inflatie (=creeping inflation) wanneer de jaarlijkse toename van het 

algemeen prijspeil minder dan 3 à 4 M bedraagt. 

• Galopperende inflatie (=galloping inflation) bereikt men inflatie percentages van meer dan 

10%. 

• Hyper inflatie (=hyper inflation) is wanneer het algemeen prijspeil zeer snel steil verhoogt. 

 

6.3.2 Oorzaak van inflatie 

1.) Conjuncturele oorzaken van inflatie 
Prijzen stijgen wanneer de vraag naar goederen of diensten de productiecapaciteit overschrijdt. Dit is 

ook een vraaginflatie genoemd. Deze heeft verschillende oorzaken: 

– Een tekort op de overheidsbegroting (vraag is sterker dan de productie) 

– Een overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans (wanneer de vraag het aanbod 

overtreft) 

– Belangrijke investeringen in de publieke of in de privé-sector (wanneer de productie de vraag 

van de producenten niet kan voldoen). 

 

2.) Structurele oorzaken van inflatie 
De inflatie kan ontstaan uit verhoogde kosten voor het vervaardigen van goederen of het presteren 

van diensten. Dit noemt men ook kosteninflatie. 

– Als de lonen sterker stijgen dan de productiviteitsstijging, kan dit tot prijsstijging leiden. 

– Als er een prijsverhoging is van de goederen en diensten die België invoert. (= ingevoerde 

inflatie) 

– Als de sectoren met een hoge productiviteitsstijging de lonen laten stijgen. 

(=productiviteitsinflatie) 

– Als er monopolistische en oligopolistische situaties bestaan kan dit ook inflatie veroorzaken. 

 

3.) Monetaire oorzaken van inflatie 
Volgens de ruilverhouding van Fisher moet de geldstroom gelijk zijn aan de goederenstroom. Als de 

productiecapaciteit echter volledig benut is, kunnen de goederentransacties niet meer toenemen en 

moet de prijs stijgen. Men spreekt van monetaire inflatie. 

 

6.3.3 Gevolgen van inflatie 

– Een daling van de export en een toename van de import wanneer de binnenlandse inflatie de 

buitenlandse inflatie overtreft. 

– Het aantasten van de rentabiliteit van de ondernemingen wanneer de loonstijgingen groter 

zijn dan de productiviteitsstijgingen. 

– Een sterk fluctuerende inflatie ervaart men als een risicofactor waardoor de geëiste return 

op investeringen verhoogt. 

– Een daling van de koopkracht van de lonen indien deze niet of slechts partieel geïndexeerd 

zijn. 

– Een verzwaring van het progressieve belastingstelsel als het niet geïndexeerd is. 



– Een reële daling van de koopkracht van de financiële activa met een vaste nominale waarde 

(bv. Kasbon). 

– Voor de schuldenaars is inflatie voordelig daar zij in koopkracht minder terugbetalen dan ze 

oorspronkelijk ontvangen hebben. 

– De lopende inkomsten van de overheid stijgen o.a. als gevolg van de progressiviteit. 

 

6.3.4 Bestrijding van inflatie 

1.) Conjuncturele inflatie kan men bestrijden door enerzijds een restrictief monetair beleid en 

anderzijds door een restrictief begrotingsbeleid. 

2.) Structurele inflatie kan men niet oplossen door een strikt monetair beleid en budgettaire politiek 

omdat deze beide slechts invloed hebben op de vraagzijde van de economie terwijl het probleem aan 

de aanbodzijde is.  

– Kosteninflatie van men indijken door een inkomens- en prijsbeleid. Het nadeel van de 

gevoerde inkomensmatiging is dat ze zich beperkt tot het verhinderen of afremmen van 

loonverhoging.  

– Kosteninflatie kan ook ingedijkt worden gedurende een bepaalde periode waar de prijzen 

geheel of selectief geblokkeerd zijn. 

 

7 Het internationale betalingsverkeer 

7.1 De wisselmarkt 

7.1.1 Begrip 

Internationale betalingen gebeuren door tussenkomst van de banken. Daarbij gebruikt men een 

bepaalde ruilverhouding tussen de valuta’s, nl. de wisselkoers uitgedrukt in de valuta van het eigen 

land. 

 

De hoogte van de wisselkoers wordt bepaald op de wisselmarkt of valutamarkt. De wissel markt is in 

feite een verzameling van markten voor vreemde munten. Zo i er de markt voor Amerikaanse dollars, 

Japanse yens, enz. De wisselmarkt definiëren we dus als het geheel van de vraag naar en het aanbod 

van twee valuta. Maar in de eurozone bestaat er geen officiële wisselkoers. 

 

• De aankoopkoers of biedkoers is de prijs die de banken willen betalen voor valuta’s die hen 

worden aangeboden. 

• De verkoopkoers of laatkoers is de prijs waartegen de banken valuta’s verkopen. 

Omdat banken streven naar winst en er kosten verbonden zijn aan de omwisseling van valuta’s is de 

biedkoers lager dan de laatkoers. 

 

7.1.2 De hoogte van de wisselkoers 

De vraag naar en het aanbod van vreemde valuta’s 
De vreemde valuta’s worden gevraagd en aangeboden i.v.m. invoer- en uitvoerverrichtingen, 

primaire inkomens en inkomensoverdrachten van en naar de niet-eurozone, beleggingen en 

investeringen in de eurozone door niet-ingezetenen en door ingezetenen buiten de eurozone. 

 

Hoe ontstaat de wisselkoers?  
Bij voorwaarden van volkomen concurrentie 

- Zeer veel importeurs en exporteurs, beleggers en investeerders die individueel niet de macht hebben 

om de wisselkoers te beïnvloeden door de omvang van vraag of van aanbod te vergroten of te 

verkleinen. 

- De wisselmarkt is volledig toegankelijk (=open), na bemiddeling van een wisselagent, voor iedereen 

die vreemde valuta’s wil kopen of verkopen. 

- De wisselmarkt is doorzichtig of transparant omdat de banken onderling verboden zijn via een snel en 

wereldomvattend communicatiesysteem. 



- Elke vreemde valuta is een volkomen homogeen product aangezien een USD die men koopt bij een 

bank A volkomen identiek is aan een USD die men koopt bij bank B. 

 

Bij volkomen concurrentie ontstaat de marktprijs uit de confrontatie tussen vraag naar en het 
aanbod van een vreemde valuta. Zoals de productmarkten. 

 

Men spreekt van vraagcurve naar dollars, waarbij men meer 

dollars vraagt naarmate de wisselkoers lager is. Immers, als de 

dollarkoers lager is, moet een ingezetene van de eurozone voor 

één dollar minder EUR neertellen dan als de dollarkoers hoger is. 

Daardoor worden Amerikaanse exportgoederen aantrekkelijker 

voor importeurs vanuit de eurozone. 

Men spreekt van aanbodcurve van dollar, waarbij men minder 

dollars aanbiedt naarmate de koers van dollar lager is. Immers, als 

de dollarkoers hoger is, krijgt een Amerikaan voor één dollar minder EUR dan als de dollarkoers 

hoger is. Daardoor worden exportgoederen van de eurozone minder aantrekkelijk voor Amerikaanse 

importeurs. 

 

Hoe ontstaat de evenwichtskoers? 
Grafisch bepaald men de wisselkoers door de snijpunten van de vraag- en aanbodcurve en dus het 

evenwichtswisselkoers. Daardoor geldt dat de aangeboden hoeveelheid dollars gelijk is aan de 

gevraagde hoeveelheid dollars. 

Het aanbodoverschot wordt weggewerkt als de wisselkoers daalt. Omgekeerd, als de gevraagde 

hoeveelheid de aangeboden hoeveelheid overtreft, stijgt de wisselkoers. 

 

Factoren die de vraag naar en het aanbod van vreemde valuta’s bepaald 
Factoren die een rol spelen bij de in- en uitvoer oefenen een indirecte invloed uit op de vraag naar en 

het aanbod van vreemde valuta’s en dus op de wisselkoers. 

 

Vraagzijde 

• De prijsontwikkeling binnen en buiten de eurozone 
De verschillende graden van inflatie spelen hier een rol. 

Als de inflatie in de eurozone beperkt is van 2% en buiten-eurozone 

meer heeft die als gevolg dat de buiten-eurozone producten duurder 

worden. Zo kunnen de producenten van de eurozone gemakkelijker 

hun producten afzetten uit de eurozone. 

Omgekeerd, kunnen de buiten de eurozone producenten moeilijker 

hun producten in de eurozone verkopen.  

⇒⇒⇒⇒ Dit leidt tot een vermindering van de import van de eurozone en zo tot een verschuiving van de 
vraagcurve naar links. Men zegt dat de euro geapprecieerd is en dat de buiten de eurozone munt 
gedeprecieerd is door de grote inflatie. 

 

• Verandering in de voorkeur van de consumenten 
Op een bepaald ogenblik wijzigt de voorkeur van de consumenten in 

de eurozone ten voordeel van producenten die wij invoeren uit het 

land buiten de eurozone. De gestegen importvraag betekent een 

stijging van de vraag naar de buiten de eurozone munt waardoor de 

vraagcurve naar rechts verschuift. 

⇒⇒⇒⇒ Dit geeft aanleiding tot een stijging van de wisselkoers van het 
buiten de eurozone munt of een depreciatie van de EUR. 

  



• De verandering van het inkomensniveau 
Dat het inkomensniveau in de eurozone trager of sneller stijgt dan in 

de andere landen. 

Door dat de reële inkomenstoename (in Zwitserland) stijgt de vraag 

naar goederen en diensten in Zwitserland sterker dans in de eurozone. 

Enerzijds voert de eurozone meer goederen in uit Zwitserland, wat 

resulteert in een stijging van de vraag naar CHF. Anderzijds voert 

Zwitserland in verhouding nog meer in uit de eurozone wat resulteert 

in een stijging van het aanbod van CHF.  

⇒⇒⇒⇒ Gevolg: de vraag naar CHF stijgt minder sterk dan het aanbod van CHF dus een appreciatie van 
de EUR. 
 

Aanbodzijde 

• De rentevoeten binnen en buiten de eurozone 
Als de rentevoeten in VS dalen, wordt het voor ons minder aantrekkelijk 

om in de VS te beleggen. Omdat we minder beleggen in de VS, moeten 

we minder USD aankopen waardoor de vraag daalt. De vraagcurve van 

de USD verschuift dan naar links. Anderzijds gaan Amerikaanse 

beleggers meer in de eurozone beleggen. Daardoor worden in de 

eurozone meer USD aangeboden en de aanbodcurve verschuift naar 

rechts. 

⇒⇒⇒⇒ Gevolg: de wisselkoers van de USD daalt en dus een depreciatie van de USD. 
 

• Verandering in de productiviteit 
Als de productiviteit van de bedrijven in de eurozone sneller stijgen dan in Zweden, betekent dit dat 

onze producten goedkoper worden. Hierdoor stijgt de importvraag vanuit Zweden en dit betekent 

een stijging van het aanbod SEK. Anderzijds krijgen de Zweedse exporteurs het moeilijker hun 

producten in de eurozone te verkopen. Dit leidt tot een vermindering van de import van de eurozone 

uit Zweden en zo een verschuiving van de vraagcurve naar links. En dus een daling van de 
wisselkoersen van de SEK. We zeggen dan dat er een depreciatie is van de SEK. 
 

7.2 De betalingsbalans 

7.2.1 Begrip 

Betalingsbalans is een systematisch overzicht van alle economische transacties tussen de eigen 

ingezetenen en de van andere landen, voor een bepaalde periode, meestal een jaar. 

 

Voorbeeld van economische transacties: 

- in- en uitvoer van goederen en diensten 

- primaire inkomens ontvangen van of betaald aan het buitenland 

- inkomensoverdrachten van of naar het buitenland 

- in- en uitvoer van kapitaal 

Enkel transacties tussen eigen ingezetenen en ingezetenen van landen van buiten de eurozone geven 

aanleiding tot betaling of ontvangsten die een omzetting van onze munt in vreemde valuta of 

omgekeerd met zich brengen. Hierdoor kunnen onze deviezenvoorraden toe- of afnemen. 

 

7.2.2 De deelrekeningen van de betalingsbalans van België 

De FMI geeft voorkeur aan een betalingsbalans op transactiebasis. Bij een betalingsbalans op 

transactiebasis neemt men alle transacties op bij het afsluiten van de transactie zelf. 

  



Betalingsbalans 

Uitgaven (-)  Inkomst (+) 

Lopend verkeer 

Invoer goederen Goederenverkeer Uitvoer goederen 

Invoer diensten Dienstenverkeer Uitvoer diensten 

Primaire inkomens a/h buitenland Inkomens Primaire inkomens v/h buitenland 

Inkomenstransferten a/h buitenland Lopende overdrachten Inkomenstransferten v/h buitenland 

Kapitaal en financieel verkeer 

Uitvoer kapitaal  Invoer kapitaal 

 

Het lopend verkeer 
We spreken van lopend verkeer omdat het hier gaat om transacties die direct samenhangen met het 

proces van productie, verdeling en besteding van het nationale inkomen. 

• Goederen verkeer vermeldt de waarde van de in- en uitvoer van goederen. De rekening van 

goederen verkeer noemt men handelsbalans. Aangezien de uivoer (2007) van goederen de 

invoer overtreft kan men spreken van een overschot of surplus op de handelsbalans (=actieve 

handelsbalans). Tegenovergestelde spreekt men van tekort of deficit (=passieve handelsbalans). 

• Diensten verkeer omvat alle diensten verstrekt aan of verkregen van het buitenland (vb. 

transport, verzekering, reisverkeer…). Aangezien de uitvoer (2007) van diensten de invoer ervan 

overtreft kan men spreken van een surplus in het dienstenverkeer. 

• De inkomens omvatten 

o Arbeidsinkomens hieronder boekt men de grensarbeid en de door de internationale 

instellingen betaalde salarissen. 

o Inkomens uit beleggingen en investeringen betreft alle betalingen van rente en 

dividenden die voortvloeien uit internationale kapitaalverstrekking aan of van het 

buitenland. 

• Lopende overdrachten omvatten de inkomensoverdrachten aan en van het buitenland zonder 

vroegere, huidige of toekomstige economische tegenprestatie. Deze bestaan uit 

geldoverdrachten en overdrachten in natura. 

o Particuliere overdrachten hieronder boekt men de verzending van spaargeld van 

ingeweken werknemers naar hun land van herkomst. 

o Overheidsoverdrachten betreft vooral de nettobijdragen die België aan de EU moet 

betalen. 
 

Het kapitaal- en financieel verkeer 

• Het kapitaalverkeer bestaat uit 
o Kapitaaloverdrachten zijn de overdrachten in e vermogenssfeer waar geen 

economische tegenprestatie van de ontvangende partijen tegenover staat. 

o Niet-fianciële niet-geproduceerde vaste activa betreft de aan en verkoop van onder 

meer brevetten, licenties en merken. 

• Het financieel verkeer het gezamenlijke saldo van het lopend verkeer en het kapitaalverkeer 

vormt het saldo van het financieel verkeer. Het financieel verkeer geeft de verandering aan in de 

vorderingen en de schulden tegenover het buitenland. 

 

7.2.4 Oorzaken van betalingsbalansonevenwicht 

Oorzaken van conjuncturele aard 
Het saldo op het lopende verkeer van de betalingsbalans hangt o.m. af van: 

• De internationale economische conjunctuur 

• Het (relatief) kosten- en prijspeil t.o.v. het buitenland (vb. lonen sterker stijgen in B. dan de VS) 

Verschillende factoren bepalen de overwegend kortetermijnkapitaalbewegingen 

• Het renteniveau in binnen- en buitenland (vb. rentevoet in VS stijgen dus wordt het 

aantrekkelijker om in de VS te beleggen) 

• Speculatie (vb. verwachting van de beleggers dat een munt gaat gereevalueerd worden)? 



Oorzaken van structurele aard (=lange termijn) 
• Wijzing in de internationale arbeidsverdeling (delokalisatie) 

• Landen met een zodanige grote buitenlandse schuldenlast laten staan aflossen 

• De uitputting van bepaalde natuurlijke hulpbronnen 

• De nieuwe technieken 
 

Oorzaken van toevallige aard 
De internationale grondstoffenprijzen 

De klimatologische omstandigheden (bv. Misoogsten) 

 

7.2.5 De gevolgen van een betalingsbalansonevenwicht ���� 

Als het om een omvangrijk bedrag en houdt de tekort- of overschottoestand lang tijd aan, dan 

spreken we van een fundamenteel of structureel onevenwicht op de betalingsbalans. 

 

Een betalingsbalanstekort betekent dat ons land schuldenaar wordt ten aanzien van het buitenland. 

1. Op korte termijn probeert men dat te betalen door de betaling in euro voor onze transacties 

met andere eurolanden of door betaling in deviezen, goud of door bijzondere 

trekkingsrechten voor onze transacties met niet-eurolanden. 

2. Anders kan men ook leningen aangaan in het buitenland om onze schulden te kunnen 

betalen 

3. Men kan ook beroep doen op het IMF en gebruik maken van de trekkingsrechten waarover 

de aangesloten leden beschikken 

Dit tast wel het buitenlandse vertrouwen aan en lokt het meestal speculatieve kapitaalbewegingen. 

 

Een betalingsoverschot betekent dat ons land schuldeiser wordt tegenover het buitenland. Dit 

betekent: 

• Dat in de eurozone onze maatschappelijke geldhoeveelheid onmiddellijk toeneemt 

• Dat bij niet-eurolanden onze voorraad internationale betalingsmiddelen toeneemt 

Alle twee betekenen een toename van de inflatie 

• Dat we een gunstige concurrentiepositie hebben 

 

7.2.6 Het herstellen van het evenwicht op de betalingsbalans 

Volgens de klassieke leer (=prijsbenadering) 
Volgens de klassieke leer werkt verandering in het binnenlands prijspeil een onevenwicht op de 

betalingsbalans in een systeem van vlottende wisselkoersen automatisch weg. 

 

Volgens de keynesiaanse leer (=inkomensbenadering) 
Volgens de keynesiaanse leer werken veranderingen in het nationaal inkomen een onevenwicht op 

de betalingsbalans (zowel bij vlottende als bij vaste wisselkoersen) automatisch weg. 

 

Volgens de moderne theorie 
De overheid moet hier de beslissing nemen om een betalingsbalanspolitiek te voeren. 

 
Het voeren van  een aangepast handelspolitiek 

- Het heffen of verhogen van invoerrechten 

- Het instellen van invoerquota of –contigenten 

- Het opleggen van technische normen en/of administratieve voorschriften 

- Het toekennen of verhogen van exportsubsidies. 

 

  



Het voeren van een aangepast monetair, budgettair, productie- en/of inkomensbeleid 
- Een politiek die geldmarktruimend werkt door verlaging van rentevoeten. 

- De belastingen verhogen, waardoor ze de particulieren bestedingen en dus de import afremt. 

- De overheidsuitgaven verminderen, de investeringen bevorderen of een politiek van 

inkomensmatiging voeren, enz. 

 

Het devalueren van de nationale munt 
- Devaluatie is een wettelijke waardevermindering van de nationale valuta ten opzichte van de 

andere valuta’s. 

- Depreciatie wijzigt men het prijsmechanisme op de valutamarkt de wisselkoersen. 
 

Of devaluatie een succes is hangt af van: 

- De import- en exportelasticiteiten 

- De reacties van de concurrerende landen 

- De binnenlandse prijsevaluatie 

 

 

9 Conjunctuur 

9.1 De Conjunctuur 

9.1.1 Beschrijving 

De conjounctuurbeweging 
Onder een conjunctuurbeweging verstaan we de opeenvolging van een periode van snellere en 

tragere economische groei (soms daling). De conjunctuur schommelt rond de trend (groeibeweging). 

Dit is regelmaat die we in de conjunctuurbewegingen vaststellen. 

• Hoogconjunctuur (a-c): periode waarin de groeivoeten voordurend hoger liggen dan de trend. 

• Laagconjunctuur (c-e): periode waarin de groeivoeten voordurend leger liggen dan de trend. 

• Expansiefase (a-b) waarin de groeivoet 

toeneemt. 

• Boom (b): het hoogtepunt. 

• Recessie (b-c): de groeivoeten dalen maar zijn 

nog hoger dan de trend. 

• Depressie (c-d): de groeivoeten dalen zodanig 

dat ze lager xorden dan de trend. 

• Slump (d): het dieptepunt 

• Economisch herstel (e): is wanneer de groeivoet 

weer begint te stijgen 

 

Indicatoren van de economische activiteit 
Het bbp 
Om de schommeling van de economische activiteit te kennen kan men die kennen dankzij de bbp. 

Alhoewel het verloop van de bbp ongetwijfeld een nuttig inzicht levert in de fluctuaties van de 

economische activiteit, is het bbp als maatstaf voor de economische activiteit evenwel relatief. Deze 

indicator stelt verschillende problemen: 

• Het bbp zegt niets over de manier waarop het totstandkomt 

• Het bbp bevat alleen de goederen en diensten die in een prijs uitgedrukt worden 

• Het bbp zegt ook niets over het gebruik ervan 

• Men publiceert de statistieken van het bbp als de periode reeds geruime tijd voorbij is. 
 

Groen bbp is het bbp dat gecorrigeerd is voor de verandering van de kwaliteit van het leefmilieu. 

 

  



Andere conjunctuurindicatoren 
Zij moeten een duidelijk verband vertonen met het economisch gebeuren, moeten 

conjunctuurgevoelig zijn, en informatie erover moet snel beschikking zijn. 

Bovendien volgt elke indicator een eigen cyclisch patroon dat niet altijd synchroon verloopt met 

andere. 

• Sommige indicatoren kunnen doorgaans vroeger omslaan dan de meeste andere dit zijn 

voorlopende indicatoren (=leading indicatoren). 

• Andere blijven meestal achter en zijn dus vertraagde indicatoren (=lagging indicatoren). 

• Daartussen ligt de groep van gelijklopende indicatoren waarvan de keerpunten meestal min of 

meer samenvallen met die van het bbp (coïnciedente indicatoren). 

 

9.1.2 Verklaring 

Welke factoren doen conjunctuurbewegingen ontstaan? 

 

Exogene verklaringen 
Oorzaken buiten de economische sfeer, zoals oorlogen, revoluties, grote handelsembargo’s (vb. het 

oliekartel), natuurrampen, enz. 
 

Voorbelden: 

- de sterke aangroei van buitenlandse vraag voor olie voedde van 1967-1972 de hoogconjunctuur 

in België. 

- het gevoerde overheidsbeleid vb. budgettair beleid kan de economische activiteit stimuleren 

maar kan ook de inflatie stimuleren. 

- de psychologische reactie zoals pessimistische en optimistische verwachtingen. 
 

Innovatietheorie: innovaties (nieuwe producten en productiemethodes), het ontdekken van nieuwe 

grondstofreserves en energiebronnen, de vorming van nieuwe markten vb. EU, stimuleren 

investeringen en wakkeren de economische activiteiten aan. 

 

Endogene verklaringen 
Dit is beperkt tot de multiplicator-acceleratorverklaring. Er ontstaat een wisselwerking van 

multiplicator en accelerator en dat voert de economie naar een volledige bezetting. 
 

Na verloop van tijd komen de knelpunten: 

• Een tekort aan arbeid in het algemeen of aan arbeid met een bepaalde scholinggraad, waardoor 

de lonen stijgen 

• Een tekort aan productiecapaciteit in bepaalde sectoren waardoor de prijzen stijgen, wat de 

vraagstijging afremt 

• Een stijging van de rente omdat de vraag naar kapitaal dermate toenam. 
 

Algemeen aanvaart men dat 3 belangrijke drijvende krachten een gunstige kentering veroorzaken. 

• Innovatie in producten en productiemethoden 

• Nieuwe ideeën over economisch beleid 

• Het opbloeien van afzetmarkten 
 

De coördinatie van het economisch beleid wordt binnen de groep van acht steeds belangrijker. De G8 

omvat de 7 grootste industrielanden en Rusland. 

 

9.1.3 De conjunctuurpolitiek 

De conjunctuurbewegingen veroorzaken een instabiliteit op korte termijn. De conjunctuurpolitiek 

van de overheid heeft dan ook tot doel de conjunctuurschommelingen af te vlakken. Daardoor moet 

de overheid de economie aanwakkeren bij laagconjunctuur en afremmen bij hoogconjunctuur. De 

overheid heeft daarvoor de beschikking over volgende instrumenten: monetaire politiek, 

begrotingsbeleid en prijsbeleid. 



10 Overheid 

10.4 De overheidfinanciën 

10.4.1 De overheidsbegroting 

De rijksbegroting is de wetgevende handeling waarbij men enerzijds alle voorgenomen staatuitgaven 

voor een bepaald jaar en anderzijds alle verwachte ontvangsten om deze te betalen raamt en 

toestaat. De algemene uitgavenbegroting is het geheel van uitgaven van de staat. De 

rijksmiddelenbegroting bevat alle ontvangsten. 

De opmaak van de begroting steunt op een aantal begrotingsprincipes. 

• Éénjaarheid 
De Kamer moet elk jaar de begroting goed keuren. Mag alleen uitgaven en ontvangsten 

bevatten van een jaar. 

• Specialiteit 
Het principe van de specialiteit houdt in dat de uitgavenkredieten gedetailleerd worden 

toegewezen. Hetzelfde geld voor de ontvangsten. 

• Algemeenheid van de begroting en rekening 
Dat het alle ontvangsten en uitgaven moet bevatten. 

 

10.4.2 Het budgettair beleid (=fiscal policy) 

Door het begrotings- en budgettair beleid wijzigt de overheid de omvang en samenstelling van haar 

ontvangsten en uitgaven m de doelstellingen van de economische politiek te verwezenlijken. 

 

De klassieke denkrichting 
De gewone begroting bevat aan de ontvangstenzijde de belastingen en de vergoeding voor de door 

de overheid verstrekte diensten en aan de uitgavenzijde de overheidsconsumptie. Op de 

ontvangstzijnde van de buitengewone begroting worden alle leningen ingeschreven en op de 

uitgavenzijde alle overheidsinvesteringen. Bij de klassieke economisten moest alleen de gewone 

begroting in evenwicht zijn en de buitengewone niet. 

 

De keynesiaanse denkrichting 
Volgens deze zienswijze is het de taak van de overheid een anticyclisch beleid te voeren. Dit houdt in 

dat de overheid in een depressieperiode haar vraag naar goederen en diensten opdrijven om de 

economische groei te stimuleren. Het groot begrotingstekort wordt gedekt door leningen en die 

tijden hoogconjunctuur terug betaald worden. 

 

De visie van de aanbodeconomisten 
De aanbodeconomisten gaan ervan uit dat men niet de vraag naar goederen en diensten moet 

stimuleren maar dat en de aandacht moet verleggen naar de aanbodzijde van de economie. De 

aanbodzijde heeft betrekking op de productie van goederen en diensten. 

 

Arthur Laffer verdedigt de stelling dat belastingsverlaging een zeer belangrijk element vormt van de 

begrotingspolitiek. Hij stelt dat bij een aanvaardbaar peil van de belastingen, de overheidsinkomsten 

toenemen naarmate de belastingstarieven stijgen. De maximale opbrengsten voor de overheid 

worden aldus bereikt bij een optimum waar iedereen de belastingvoet nog juist aanvaartbaar acht. 

Volgens Laffer ontvluchten de mensen immers bij te hoge belastingtarieven het officiële circuit en 

bieden hun diensten in het zwart.  

Een belastingsverlaging heeft twee positieve effecten 

− Het inkomenseffect is wanneer bij een toename van het reële beschikbaar inkomen de vraag 

naar vrije tijd stijgt, m.a.w. het aanbod naar arbeid daalt. 

− Het substitutie-effect zet de belastingsbetaler ertoe aan meer te werken aangezien de kost 

van het nemen van vrije tijd oploopt. 



10.4.3 De overheidsuitvagen 

De primaire uitgaven van de federale overheid zijn schematisch samengesteld uit: 

• De overheidsconsumptie: lonen en pensioenen van de ambtenaren en de aankopen van 

goederen en diensten 

• De overheidsinvesteringen: dit heeft betrekking op de vorming van publieke 

kapitaalgoederen vb. Wegen, schoolgebouwen, enz. 

• De transferten aan de gezins- en bedrijfshuishoudingen en het buitenland. 

⇒De overheidsconsumptie en investeringen hangen samen met de productie van collectieve 

goederen en diensten. De transferten hebben betrekking op een herverdeling over de economische 

sector. 

De primaire uitgaven vormen samen met de rentelasten de overheidsuigaven. 

 

10.4.4 Ontvangsten van de overheid 

De overheidsontvangsten bestaan uit: 

• Fiscale en parafiscale ontvangsten: personen belasting, sociale zekerheidsbelasting, belasting 

op vennootschapwinsten, heffingen op de overige inkomens en op het vermogen en 

belastingen op goederen en diensten 

• Niet-fiscale en niet parafiscale ontvangsten 

 


