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Economie
Hoofdstuk 1
1. Inleiding: Wat is economie?
→ geeft inzicht in de maatschappelijke organisatie (vanuit een specifieke invalshoek) zodat:
1. Betere beslissingen nemen in dagelijks leven
2. Problemen v/d wereld beter te begrijpen
3. Beleid te kunnen beoordelen en evalueren
2. Fundamenteel economisch probleem: veelvuldige behoeften vs schaarse middelen
→ spanning tussen veelvuldige behoefte en beperkte middelen. (ook tijd is beperkt)
Wie kiest geeft iets anders op:
→ = opportuniteitskost
= de waarde van het beste alternatief dat men opgeeft door deze keuze te maken
Belangrijk concept!!
Als je beslist om naar de les te komen, kan je niet een toertje gaan lopen in die 2 uur/slapen.
Door iets te kiezen iets anders verliezen. Als ik dit kies, wat gaat mij dat dan kosten?
Vb: opportuniteitskost van studeren; wij hebben gekozen om te studeren; nadenken: wat
zijn de kosten? – inschrijvingsgeld, kot, treinabonnement, boeken,…
Denken als econoom; Je had ipv studeren ook kunnen gaan werken; niet zo’n fantastische
job mss maar toch!!! Dus ook die kost mee in rekening nemen. Gaat heel lang duren voor je
dat bedrag kan terugverdienen. Maar na een aantal jaren ga je de kost toch kunnen
compenseren.
- Wil je mee naar de cinema??? (op een avond dat je moest werken) --- kost? Niet enkel
ticketje van 7 euro, ook geld dat je niet hebt verdiend die avond = DUUR
Een definitie van economie:
Economische analyse gaat na hoe beslissingsmakers (mensen, bedrijven, overheden, en
allerlei organisaties) keuzes maken en wat daarvan de private en maatschappelijke gevolgen
zijn.
(volgens Scitovsky: ‘… een sociale wetenschap die tot voorwerp heeft het beheer van schaarse
middelen’.)
Dit beheer van de beschikbare middelen omvat 3 typische problemen:
•

Allocatie van middelen: wat, hoeveel en hoe produceren

•

Verdeling (distributie): voor wie produceren (hoe goederen verdeeld gaan worden)

•

Nastreven van volledige aanwending van de middelen: stabilisatieprobleem. (efficiëntie, niks
verspillen)
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Micro- en macro-economie
Micro-economie
Gaat na hoe individuen en bedrijven (individuele economische agenten) beslissingen nemen.
– op allerlaagste niveau; naar individu kijken.
(Heeft dus vnl. betrekking op allocatie- en distributieproblemen.)
Macro-economie
Bekijkt het geaggregeerde niveau en bestudeert vraagstukken die de economie als geheel
beïnvloeden. - op hoger niveau: kijken naar inflatie in een land,….
(Heeft dus vnl. betrekking op het stabilisatieprobleem.)

4. Het productieproces
Microniveau: naar het individu kijken; hoeveel produceren
Macroniveau: hoeveel in een land produceren

Productie: alle activiteiten
–

waardoor goederen en diensten tot stand worden gebracht (economische
goederen = consumptiegoederen en kapitaalgoederen)

die wij in de winkel kopen en gebruiken

die later nog van pas komen (machines,…)
gaat de consument later pas ‘gebruiken’

–

en op gepaste tijd en plaats ter beschikking worden gesteld van consumenten

–

door inzet van schaarse middelen (de productiefactoren: arbeid, natuur en
kapitaal)

5. De productiefactoren
Eigenlijke productiefactoren:
o Arbeid (L)

- de arbeid zelf; fysiek en intellectueel (wij maken geen
onderscheid tussen deze 2)

o Natuur (N)

- die aanwezig is; water, lucht,… -- gaan we rechtsreeks

gebruiken; bevredigt rechtstreeks de behoefte van consument
→ primaire productiefactoren
o Kapitaal (K)

- havens, bruggen (van overheid uit) gebouwen, machines
(individu) is niet meteen de behoefte van consument

→ afgeleide productiefactor
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Ondernemersinitiatief: durf, moed van de ondernemer – heel belangrijk binnen
productieproces; moeilijk te meten ook!!! Daarom in modellen het niet in rekening nemen,
maar in achterhoofd houden!!

6. De productiefunctie
= een technische relatie tussen de hoeveelheid productiefactoren (inputs) en de maximale
hoeveelheid economische goederen (output) die men daarmee kan produceren.
𝑋 = 𝑓(𝐿, 𝐾, 𝑁)
X = hoeveelheid output
L = hoeveelheid arbeid (labour)
N = hoeveelheid natuur
K = hoeveelheid kapitaal
f = een bepaalde functionele vorm

3

3

We laten enkel arbeid variëren.

Als we 1 eenheid arbeid inzetten kunnen we 5
eenheden graan krijgen – positief verband;
maar toename is niet proportioneel.
Bij kledij – wel proportionele toename.

Als we geen arbeid inzetten – geen graan (0,0)

punten uitzetten + verbinden = productiefunctie
v

Hoe meer arbeid hoe meer graan: stijgend; maar
vorm is concaaf want stijging wordt afgezwakt.
Marginaal product = de toename in productie bij
één extra eenheid arbeid.
(MPL = ∆X/∆L of MPL = dX/dL) → ∆ betekent niets
anders dan “verandering”

Toename = proportioneel: leidt tot lineaire
functie
Marginaal product = constant = altijd 1
Als marginale product
1. Stijgt : convexe productiefunctie
2. Constant: lineair
3. Daalt: concaaf

Productiemogelijkhedencurve = curve die alle
mogelijke combinaties van goederen weergeeft
die tot stand komen bij volledige aanwending
van de beschikbare productiefactoren.
-

Kapitaal en natuur zijn constant

In dit land zijn 5 eenheden arbeid beschikbaar, als we
volledig spenderen aan graan – 15 aan graan of
helemaal spenderen aan kleding – 5 kleding, of
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combinaties – zie tabel rechts; zijn de 6
mogelijkheden.

Benoem je assen!! Curve die we krijgen = curve van
de productiemogelijkheden
Over de curve : 5 eenheden graan en 2.5 eenheden
graan: kunnen we dit produceren??? Nee, moeilijk
om arbeid op te delen, zou ook niet slim zijn; niet ten
volle arbeid benutten, met 5 eenheden kunnen we
meer produceren, maar dit punt zou econ. inefficiënt
zijn: arbeid verspillen
Curve geeft een volledige weergave van onze
productiemogelijkheden en combinaties bij volledige
aanwending van de aanwezige productie factoren,
alles eronder is inefficiënt en alles erboven is
onhaalbaar.
7. Productiemogelijkhedencurve
Geeft alle combinaties van goederen en diensten die kunnen geproduceerd worden bij volledige
aanwending van de beschikbare productiefactoren. (Je kan alleen meer graan krijgen als je meer
kleding opgeeft, als je meer wil, moet je iets opgeven; opp.kost)

Illustreert de begrippen:
a. Schaarste
Schaarste: ontstaat doordat we aan de ene kant oneindig veel behoeften hebben,
maar slechts een beperkt aantal productiemiddelen hebben om die behoeften te
voorzien. (dwingt af om prioriteiten te stellen en keuzes te maken)
→ als je tijd/geld in een product steekt = schaars goed
→ slechts weinig vrije geoderen; water v/e rivier, zonlicht,…
b. Opportuniteitskost
c. Keuzeprobleem → Welk punt gaan we kiezen? Wat is het beste punt voor de
producent???
Illustreert volgende beheerproblemen:
d. Volledige aanwending van middelen (= stabilisatie- probleem) → We moeten alles
gebruiken wat we hebben: kiezen een punt op de curve
e. Allocatieprobleem → Welk punt; weinig/veel graan/kledij?
Opportuniteitskosten ↑

MP↓

curve = concaaf

Opportuniteitskosten ↓

MP ↓

curve = convex

Opp.kosten = constant

MP = constant

curve = lineair
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Na verloop van tijd verschuift onze curve; we
kunnen meer graan en kleding produceren;
verruimen zonder stijging in kapitaal of
natuur
Hoe? Als arbeiders sneller gaan werken of
efficiënter gaan werken,…….

8. Verruiming van de productiemogelijkheden
Belangrijke determinanten:
•

Arbeidsverdeling en specialisatie → vroeger werkte iemand aan hele productieproces; Ford
heeft gaan zeggen dat iedereen moest specialiseren op 1
klein stukjes – zo kan je je eigen taak heel snel na een tijd;
versnelt het proces

•

Vooruitgang in de technologische kennis → Bv: uitvinding van internet, stoommachine,..

•

Wijzigingen in de economische ordening → Is het geheel van economische waarden en
normen in economie; vb: pensioenleeftijd;
iedereen 2 jaar langer productief, leerplicht tot
18; verlagen/verhogen kan ook impact hebben

Deze 3 elementen samen noemen we technologische vooruitgang (T):
•

→ X= f(L, N, K, T )

zorgt ook voor verruiming; nemen we net als
ondernemersinitiatief niet altijd op in berekeningen
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9. Centrale planning versus het marktmechanisme
Hoe wordt het allocatie- en distributieprobleem opgelost?
-

Centrale planning (centraal geleide economie)

-

Markt (markteconomie)

-

Markt en overheid (gemengde economie)

Centraal geleide economie

•

Centraal orgaan stelt plan op: welke en hoeveel goederen geproduceerd gaan
worden en hoe.

•

Bv voormalige Oostbloklanden of landen als Cuba; sterk geplande economie; centraal
orgaan neemt heel veel op zich, beslist heel veel – meeste landen doen dit niet meer,
is heel moeilijk vol te houden;; zo’n plan is moeilijk op te stellen + veel inefficiëntie
door administratie + veel minder flexibiliteit; als strenge winter; maar X aantal
dekens en verwarming voorzien; er gaat een tekort zijn: er is ook helemaal geen
plaats voor ondernemingsinitiatief en ondernemer mag niks beslissen – veel
problemen. wel goed voor beginnende economieën – maar vanaf dat het ook een
consumptie-economie is → werkt het niet meer.

•

•

Problemen:
-

Interne consistentie plan

-

Administratieve inefficiëntie

-

Tekort aan flexibiliteit

-

Motivatie

Kapitaalgoederen versus consumptiegoederen

Markteconomie:
•

Vrije prijsvorming (staat centraal en) brengt wensen van vragers en aanbieders
samen en stuurt.

•

Prijsmechanisme heeft 3 functies:
-

Informatie over de relatieve schaarste
= spanningen tussen behoeften en middelen om die behoeften te bevredigen
→ kiezen = !! opportuniteitskosten

•

-

Signalen/prikkels voor producenten en consumenten

-

Primaire inkomensverdeling

Efficiënt systeem dat als vanzelf voor evenwicht zorgt (‘invisible hand’ van Adam
Smith) → Vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn; als we niet tussenkomen als overheid;
leidt tot evenwicht; best voor consumenten en producenten.
7
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Produceren is duurder geworden; lagere natuurlijk outputniveau
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Effect van een daling van de monopoliemacht in de productmarkten

→onderste grafiek: minder marktmacht: mark-up daalt; geheel gaat stijgen: reële loon zal toenemen
Als reële loon stijgt; PZC → gaat naar boven opschuiven
Snijpunt PZC en LOC: hoger reëel loon en hogere werkgelegenheid L* en natuurlijke werkloosheid is
gedaald
→ bovenste grafiek;
Meer mensen aan het werk; Yv ↑: agg.aanbod curve opschuiven naar rechts
Als L ↑dan daalt natuurlijke werkloosheid en stijgt Y*
Permanent hoger outputniveau
Factoren die een invloed kunnen uitoefenen op LOC, PZC en U*

Bij al die factoren kunnen grafiek tekenen!!!!
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Afwijkingen van natuurlijke werkloosheid: conjuncturele werkloosheid
•

•

•
•

Positieve vraagschok (verschuiving AV):
= als agg.vraag verschuift = tijdelijk/KT
→ conjuncturele werkloosheid
- Bijvoorbeeld wijziging in consumptie, investeringen, overheidsbestedingen,
geldaanbod…
- Positieve vraagschok: stijging prijspeil
Effect op de arbeidsmarkt:
- Prijsniveau stijgt en komt niet overeen met verwachte prijsniveau in
loononderhandelingen (P>Pe)
- Neerwaartse verschuiving LOC (reële loon W/P is gedaald)
als p ↑gaat reële loon dalen
Korte-termijn evenwicht op de arbeidsmarkt met werkloosheid < natuurlijke werkloosheid
Op lange termijn gaat Pe stijgen en LOC terug naar boven verschuiven (dus geen effect op L*
en U*)

KT: We starten in punt e0, met bepaalde werkgelegenheid: er is een positieve vraagschok; stijgt
algemene prijsniveau dan daalt het reële loon; dus LOC schuift naar beneden; komen in e1 terecht;
komen in hogere L terecht; minder werkloosheid!! Y* zal stijgen; hogere output leidt tot lagere
werkloosheid
→ werkloosheid daalt
LT: doorhebben dat prijzen verhoogd zijn; eisen dat nominale lonen stijgen; W gaat stijgen tot we
zelfde koopkracht hebben en belanden terug in e0; LOC gaat terug naar boven schuiven
→ wel bij hoger prijsniveau

16
302

•

•

•
•

Negatieve vraagschok:
- Bijvoorbeeld daling overheidsbestedingen, …
- daling prijspeil
Effect op de arbeidsmarkt:
- Prijsniveau komt niet overeen met verwachte prijsniveau in loononderhandelingen
(P<Pe)
- Opwaartse verschuiving LOC (W/P gestegen)
Korte-termijn evenwicht op de arbeidsmarkt met werkloosheid > natuurlijke werkloosheid
- Conjuncturele werkloosheid; demand deficient unemployment
Op lange termijn gaat Pe dalen en LOC terug naar onder verschuiven (dus geen effect op L* en
U*)

LT: Pe ↓ iedereen heeft door dat prijzen gedaald zijn; nominale lonen gaan dalen; komen terug in e0
terecht
→ geen effect op L*
 Financiële crisis = geen probleem; komen wel in hetzelfde punt terecht; duurt
lang en overheid gaat proberen ingrijpen

Outputkloof: verschil natuurlijke en werkelijke outputniveau
17
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→ Japan doet het heel goed
→ Italië niet
 Crisis in volle gang (2011)
 Werkloosheid is hoger dan natuurlijke werkloosheidsniveau: negatieve
outputkloof in elk land
(bij belgië/duitsland zit er een minnetje fout)
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(Competing claims = LOC & PZC)
Inflatie
Definitie
•

Aanhoudende stijging van het algemeen prijsniveau (quid individuele prijzen)
Algemeen !!! prijspeil stijgt (niet van 1 product)

•

Ongewenst want brengt kosten met zich mee:
-

Ongewenste herverdeling tussen
•

schuldeisers en schuldenaars
vb: schuldenaar; prijs is gestegen; nominaal bedrag is relatief gezien minder;
voor schuldeiser is nadeel; want met wat hij krijgt gaat hij minder kunnen
kopen

•

oudere en jongere generaties

•

geïndexeerde en niet-geïndexeerde inkomens
geïndexeerd: als p ↑ gaan lonen meestijgen, niet-geïndexeerden:
(pensioenen) kunnen met inkomen minder kopen

-

Uitholling functies van het geld
Geld = bewaarmiddel van koopkracht; als p↑ koopkracht ↓; daarom mensen kopen
grond, goud,…. = houdt waarde meer vast

-

Verstoring van de relatieve prijzen (p v 1 goed tov p van een ander goed) (bemoeilijkt
allocatiebeslissingen van gezinnen, bedrijven, investeerders enz.)
Mensen kopen veel grondstoffen; vraag stijgt en dus prijs stijgt; fout gevoel van
schaarste!!! → signaalfunctie = verstoord

-

Brengt kosten met zich mee
Menukaarten herdrukken, prijskaartjes herdrukken,….

Hoe inflatie meten? Consumptieprijsindex of bbp deflator
Maatstaf: Consumptieprijsindex (CPI)

•

Prijsevolutie van korf van consumptie-goederen (binnenlands geproduceerd en
geïmporteerd)
- Thans 520 goederen/diensten (met toegekende gewichten) → kijken of die prijzen
gestegen is of niet (import en export; ook goederen uit buitenland)
- Regelmatig aangepast aan koopgedrag (gezinsbudgetenquêtes); goederen die erin
zitten worden aangepast; kijken welke typisch of gemiddeld gezin gebruiken + welk
aandeel deze hebben in hun budget
- Groot maatschappelijk belang (loonvorming, huren, enz.)
Werkwijze
- Periodiek (maandelijks) berekening index
- Steekproef FOD Economische zaken: 65 meetpunten
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•

Kritiek consumptieprijsindex: overschatting inflatie
- Consumptieprijsindex meet ook prijsstijgingen ten gevolge van kwaliteitsverbetering
Als prijs van een goed stijgt omdat de kwaliteit is verbeterd!!!
- Vaste gewichten korf basisjaar (Laspeyres prijsindex), maar consumenten vervangen
duurdere producten door goedkopere → hier wordt geen rekening meegehouden
Vb: als aardappelen heel duur worden, gaan we meer pasta eten
- Manipulatie van de korf (eigenbelang regeringen)
Overheid: goederen die heel gemakkelijk stijgen; uit meting houden; moeten bij hoge
stijging de lonen heel erg indexeren
- Gezondheidsindex: = zelfde alleen zitten hier geen schadelijke goederen zoals
alcohol, tabak, autobrandstoffen, … in de korf
- Geharmoniseerde consumptieprijsindex (EU): op zelfde manier berekend in EU en zo
kunnen we een vgl maken!

Gewicht schadelijke goederen evolueert ofwel mooi mee of wel zijn ze niet zo heel
aanwezig want de is niet zo heel veel verschil in procent tussen consumptieprijsindex
en gezondheidsindex.
Basisjaar is 2004; alles is 100 → als je naar 2005 gaat bij 1. → 102; 2% inflatie
→ sterke stijging in algemeen; (2012-2001)/2001 → vb: 4. (139-95)/95=40; 4. prijzen
zijn hier met meer dan 40% gestegen
8. prijzen zijn gedaald
OF
Via maatstaf: bbp deflator
→ verschil met consumptieprijsindex; bbp gaat over binnenlandse producten, bij
consumptieprijsindex gaat het ook over import!!

→ hier alleen binnenlandse goederen, bij consumptieprijsindex ook buitenlandse goederen
20
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Bbp deflator
(nominale bbp/reële bbp)
• Bbp deflator = impliciete prijsindex van het bbp (Zie hoofdstuk 7).
• Prijsevolutie van alle finale goederen en diensten die in België geproduceerd worden.
• Paasche prijsindex

p
p

it

xit
x

i 0 it

•

Overschatting inflatie bij kwaliteitsverbetering

Figuur 13.2 Evolutie van de inflatiegraad (procentuele verandering van de bbp-deflator

Piek; oliecrisis
Japan: zelfs met deflatie!!!!! → zie vorig
Vanaf introductie ECB (’90): naar 2% stabilisatie

Lonen gestegen met 54% en prijzen met 45% → lonen zijn erop vooruit gegaan netto gezien
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3 verklaringen voor inflatie; vraaginflatie en kosteninflatie en monetaire verklaring
Vraaginflatie: positieve vraagschok

= permanent qua prijzen
Er is een positieve vraagschok: consumptie stijgt (we hebben meer vertrouwen in toekomst) en
daardoor AV ↑ (e0 → e1); Y is toegenomen en zitten in tijdelijke overbesteding Ye>Y* ≠ Lt evenwicht
(Pe ≠ P1 → Pe=P0)) = KT termijn evenwicht → ook p is gestegen; op LT komen we terug in evenwicht
e0 terecht als mensen doorhebben dat prijzen gestegen zijn→ ze gaan eisen om lonen te doen
stijgen (e1 → e2); duurder om te produceren en AA curve gaat dus naar boven schuiven→ prijzen zijn
permanent gestegen want aanbod gaat verlagen; er is inflatie door positieve vraagschok

•

•

Positieve vraagschok: vraaginflatie
Uitgaande van AV-AA model:
- toename van de AV
- Stel aanvankelijk Ye=Y*
• KT: Ye>Y* en toename van P (bestedingsoverschot; overbesteding)
• LT: Ye=Y* en enkel toename van P (bestedingsoverschot weggewerkt door
stijging P)
Bestrijding: restrictieve (doen dalen) monetaire en budgettaire politiek
Overheidsbestedingen gaan dalen (budgettair) (restrictief)
geldhoeveelheid moet dalen (monetair) (restrictief)
→ zo positieve vraagschok bestrijden

Aanbodinflatie:
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E0 (=langetermijnevenwicht): prijs olie stijgt; AA ↑: (=KT-evenwicht want pe ≠ juist)minder
aanbieden want duurder om produceren; pe≠ p; mensen hebben door dat prijzen gestegen zijn en
mensen gaan eisen om loon te doen stijgen; AA ↑ naar e1 omdat het nog duurder w om te
produceren; bij aanbodschok komen we in een permanent lager outputniveau terecht met een
hogere prijs = nefast voor economie = stagflatie (→ inflatie = prijzen stijgen en stagnatie = geen groei
in economie en hier is Y zelfs gedaald)
bij vraagschok komen we terug bij (oorspronkelijk) Y* terecht en enkel hogere prijzen, bij
aanbodschok komen we in permanent lagere Y* terecht en hogere prijs

•
•

•

Negatieve aanbodschok: aanbodinflatie (=kosteninflatie)
Vbn: olieschok, loonstijgingen, wisselkoersdaling
Uitgaande van AV-AA model
- verschuiving naar links (boven) van AA-curve door stijging van productiekost (bv
olieprijsstijging)
- daling van Y* en toename van P (“stagflatie”)
Bestrijding: dilemma voor CB?
Enige dat helpt is positieve aanbodschok = heel moeilijk!! Vb: door technologische
ontwikkeling te stimuleren → heeft pas op lange lange termijn effect, lonen laten dalen →
positieve aanbodschok hebben → veel tegenwerking
→ moeilijk om via budgettaire of monetaire politiek

Gemeensch tussen aanbodinflatie en vraaginflatie:
Inflatie = KT → eens we in evenwicht zijn; stopt inflatie; p stijgen enkel op KT en niet op LT
(p stijgen enkel op KT) → er is toch nog altijd inflatie op langetermijn; hoe dit verklaren? →
monetaire verklaring
Monetaire verklaring van inflatie
• Stelling: (op LT) inflatie niet mogelijk zonder “accomoderende” toename van de
geldhoeveelheid
(M.a.w. op LT wordt inflatie veroorzaakt door een overmatige groei in de geldhoeveelheid)
• Gaat uit van kwantiteitstheorie van het geld (gebaseerd op verkeersvergelijking van Fisher)
• Toepassing:
• Monetary targeting door de CB
• ECB: referentiewaarde voor M3 (ruime geldhoeveelheid)= 4,5%
Groei in geldhoeveelheid van 4,5%
M: geldhoeveelheid; V: omloopsnelheid geld (hoeveel keer w 1 biljet op 1j gebruikt); P: prijspeil; Y* natuurlijk
outputniveau
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(inflatie veroorzaakt door toename van geldhoeveelheid)

D = verandering!!!
(→ de verandering in lnM = verandering in lnV)
→ we gaan ervan uit dat de verandering in ln van natuurlijk outputniveau; verandert niet; = 0 (Y*
blijft constant)
Verandering in omloopsnelheid stellen we ook 0 hier (= assumptie)
Monetary targeting (geldgroeiregel)
= wat ECB toepast
Puntje: procentuele verandering
P met puntje: inflatie
M met puntje: procentuele verandering in m
Hier V en Y* niet gelijk aan 0 zetten → waarde invullen (=realistischer)

4,5% ≠ doelstelling → eerder een vlg.punt → waarmee we huidige groei gaan vergelijken
Phillips-curve
= heel belangrijk
→ negatief verband tussen werkloosheid en inflatie
Paragraaf 2.4: Werkloosheid KT (u) ≠ werkloosheid LT (u*) als het verwachte prijspeil Pe ≠ feitelijk P
- Y > Y* en u < u* als Pe < P (overbesteding; werkelijke werkloosheid = lager dan u*)
- Y < Y* en u > u* als Pe > P (onderbesteding; Y is kleiner; werkelijke werkloosheid > u*)
Dus: P- Pe = 𝜑 (u*-u) met 𝜑 >0
(werkelijke – verwachte p-niveau)
Of P= Pe + 𝜑 (u*-u)
P – P-1= Pe – P-1 + 𝜑 (u*-u)

𝜑 =een bepaalde constante

prijsniveau van vorige periode langs beide kanten aftrekken
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𝑃 − 𝑃−1 𝑃𝑒 − 𝑃−1
𝜑
=
+
(𝑢∗ − 𝑢)
𝑃−1
𝑃−1
𝑃−1

Stel verwachte inflatie > inflatie; kan enkel als
𝑦(𝑢∗ − 𝑢) → y is altijd positief!! Dus kan enkel als u groter is als u*
‘Expectations-augmented Phillips-curve’
Wanneer de actuele inflatie groter is dan de verwachte ligt het werkloosheidsniveau onder de
natuurlijke werkloosheid. (u moet kleiner zijn dan u* → verschil = positief)
Wanneer de actuele inflatie kleiner is dan de verwachte ligt het werkloosheidsniveau boven de
natuurlijke werkloosheid. (u moet groter zijn dan u* → verschil = negatief; want als p > pe + -getal)
Wanneer de actuele inflatie gelijk is aan de verwachte is het werkloosheidsniveau gelijk aan de
natuurlijke werkloosheid.
𝑝̇ = 𝑝𝑒̇ + 𝛾 (𝑢∗ − 𝑢)
1. Oorspronkelijke Phillips curve: 𝑝𝑒̇ = 0
𝑝̇ = 𝛾(𝑢∗ − 𝑢)
Stabiele afruil tussen 𝑝̇ en u; verwachte inflatie = 0 → inflatie schommelde toen rond 0 (nu niet meer
en is Pe toegevoegd aan formule)
Beleidsimplicaties (toen): men kan inflatie bedwingen door meer werkloosheid toe te staan
A. Phillips (1958) : “The relationship between unemployment and the rate of change of money wages
in the UK, 1862-1957.” Economica
Toen was er een negatief verband en heeft zich hier op gebaseerd, vanaf 1970 ≠ negatief verband
(zie 13.10) → we zien geen patroon meer; Philipscurve moest aangepast worden; oorzaak door
oliecrisis aanhoudende inflatie

Op lange termijn → geen afruil meer tussen inflatie en werkloosheid!!
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Figuur 13.10 De Phillips-relatie in België (1960-2014)
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2. Expectations augmented Phillips curve
𝑝̇ = 𝑝𝑒̇ + 𝛾 (𝑢∗ − 𝑢)
Stabiele afruil tussen 𝑝̇ en u verdween in jaren ’70
- Er was in de jaren ‘70 oplopende inflatie
- Negatieve aanbodschokken (steeds duurdere olie) tilden werkloosheid op los van
conjunctuur
 Expliciete aandacht voor inflatieverwachting en natuurlijke werkloosheidsgraad
 Verzameling (KT) Phillips-curves (één voor elke niveau van prijsverwachting)
 op lange termijn geen afruil tussen inflatie en werkloosheid omdat 𝑝̇ = 𝑝𝑒̇

Hoe verwachtte inflatie meten?
2. Expectations augmented Phillips curve
𝑝̇ = 𝑝𝑒̇ + 𝛾 (𝑢∗ − 𝑢)
- Adaptieve inflatieverwachting:
𝑝𝑒̇ = 𝑓(𝑝̇ −1 , 𝑝̇−2 , 𝑝̇−2 , … )
𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑤𝑎𝑐ℎ𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑣𝑎𝑛𝑑𝑎𝑎𝑔 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑘𝑒𝑛𝑑 𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑑 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑤𝑒𝑟𝑘𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑣𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒
→ als er vorig jaar een grote inflatie was; wss is er dit jaar dan ook een grote inflatie
of omgekeerd
Eenvoudig voorbeeld: 𝑝𝑒̇ = 𝑝̇−1
𝑝̇ = 𝑝̇−1 + 𝛾 (𝑢∗ − 𝑢)
𝑝̇ − 𝑝̇−1 = ∆𝑝 = 𝛾 (𝑢∗ − 𝑢) accelerationistische visie
Nadeel: Systematische voorspelfouten!
Als we altijd inflatie onderschatten omdat we altijd baseren op inflatie van vorig jaar terwijl inflatie
stijgt; ≠ goed als economische agenten; zijn rationeel → wat gebeurt als er jaar na jaar gaan
onderschatten → kritiek op adaptieve theorie → Robert Lucas
- Rationele inflatieverwachting:
𝑝𝑒̇ = 𝐸(𝑝̇ |)
Robert Lucas; want consumenten zijn rationeel
Inflatie w afgeleid uit alle middelen die de consument voor handen heeft.
Mooi in theorie → als iedereen beschikbare informatie allemaal gebruikt → realiteit ≠ niet
geen systematische voorspelfouten
→ wij gaan uit van adaptieve inflatieverwachtingen
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3 curves met negatieve helling; voor elk verwacht inflatieniveau = nieuwe philipscurve
We starten in e0; inflatieverwachting van 0%: ECB laat Ms toenemen om werkloosheid te
verminderen; MS ↑dan p ↑en inflatie ↑komen in e’ → lagere werkloosheid en grotere inflatie;
werkloosheid laten dalen door inflatie te laten stijgen (philips zei dit ook al) → na een tijdje gaan
mensen zien dat p ↑en dan is verwachte inflatie aan werkelijke inflatie; e1 en nieuwe verwachting
wordt weer 2% en dan weer ECB Ms doen toenemen; p↑ naar 4% gaan naar e” → inflatie is nu 4% →
KT: na een tijdje door dat p↑en pe ↑verwachte inflatie ↑→ gaan weer naar e2; lange termijn altijd
naar u* terugkeren
 Om werkloosheidsniveau te dalen; overheid moet inflatie steeds hoger maken ≠
oke eigenlijk dus doen dit niet
 Voor elke korte termijn hebben we een nieuwe philipscurve (dan werkt deze
nog)
 LT: altijd op lijn van u* → geen verband met inflatie en werkloosheid
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