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Voorwoord: voor de docent

In mijn twintigjarige loopbaan als student was de cursus die mij het meest boei-
de die over de economische principes die ik in het eerste jaar van mijn studie
volgde. Ik overdrijf niet als ik zeg dat die cursus mijn leven heeft veranderd.

Ik ben opgegroeid in een gezin waarin aan tafel veel over politiek werd ge-
praat. De voor- en nadelen van verschillende oplossingen voor problemen in de
samenleving zorgden voor felle discussies. Op school voelde ik me echter meer
aangetrokken tot de wetenschappelijke vakken. Terwijl politiek vaag, langdra-
dig en subjectief leek, was wetenschap analytisch, systematisch en objectief. Ter-
wijl ze er in politieke debatten nooit uitkwamen, ging de wetenschap vooruit.

De cursus in mijn eerste jaar over de principes van de economie opende
mijn ogen voor een nieuwe manier van denken. Economie combineert de voor-
delen van politiek en wetenschap. Het is echt een sociale wetenschap. Het gaat
over de samenleving, hoe mensen hun leven leiden en hoe ze met elkaar samen-
werken. Maar het vak benadert dit onderwerp met de systematiek van de we-
tenschap. Door de methoden van wetenschap te gebruiken bij politieke vraag-
stukken probeert de economie te helpen vraagstukken op te lossen waar elke
samenleving mee te maken heeft.

Ik wilde dit boek schrijven in de hoop een beetje van dat enthousiasme over
de economie uit mijn eerste studiejaar te kunnen overbrengen. Economie is een
studie waarin we met een klein beetje kennis al veel kunnen bereiken. (Dat kun-
nen we bijvoorbeeld niet zeggen van de studie natuurkunde of Japans.) Econo-
men kijken op een unieke manier tegen de wereld aan en een groot deel van de
kennis is in één studiejaar te leren. Mijn doel in dit boek is deze manier van den-
ken aan een zo groot mogelijk publiek over te brengen en lezers ervan te over-
tuigen dat ze hiermee veel over de wereld om hen heen kunnen leren.

Ik vind dat iedereen de fundamentele ideeën die de economie te bieden
heeft moet bestuderen. Een doel van studeren is mensen informeren over de
wereld en hen daarbij betere burgers maken. De studie dient dit doel, net als alle
andere disciplines. Het schrijven van een economieboek is daarom een grote eer
en een grote verantwoordelijkheid. Het is een manier voor economen om te hel-
pen een betere overheid en een toekomst met meer welvaart te ontwikkelen. Zo-
als de grote econoom Paul Samuelson het zei: ‘Het maakt mij niet uit wie de
wetten van een land schrijft of wie de verdragen tekent, zolang ik maar de leer-
boeken over economie mag schrijven.’

Voor wie is dit boek bedoeld?

Het is verleidelijk voor een professionele econoom die een leerboek schrijft om
het standpunt van een econoom in te nemen en de onderwerpen te benadruk-
ken die hem en andere economen fascineren. Ik heb mijn best gedaan om die
verleiding te weerstaan. Ik heb geprobeerd mezelf te zien als iemand die voor
het eerst iets over economie leert. Mijn doel is het materiaal te benadrukken dat
studenten interessant vinden en moeten vinden.
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Een resultaat is dat dit boek minder dik is dan veel boeken die worden ge-
bruikt om studenten in de economie te introduceren. Als student was ik een
langzame lezer (en dat ben ik helaas nog steeds). Ik begon te zweten als een do-
cent ons duizend pagina’s leerstof opgaf. Natuurlijk was mijn docent niet uniek.
De Griekse dichter Callimachus zei het zo: ‘Grote boeken, grote verveling.’ Cal-
limachus deed die ontdekking in 250 voor Christus, dus verwees hij waarschijn-
lijk niet naar een leerboek over economie. Nu hoor ik echter nog steeds in de
hele wereld variaties op deze uitspraak wanneer studenten hun economiestof
voor het eerst zien. Mijn doel in dit boek is die reactie te vermijden door de toe-
ters, bellen en onnodige details over te slaan die studenten afleiden van de be-
langrijkste onderwerpen.

Een ander resultaat van deze studentgerichtheid is dat dit boek meer is ge-
richt op toepassingen en beleid en minder op formele economische theorie dan
het geval is bij andere boeken die voor de inleidende cursus zijn geschreven. In
dit boek heb ik geprobeerd zo veel mogelijk toepassingen en beleidsvraagstuk-
ken aan te halen. De meeste hoofdstukken bevatten casestudy’s om te illustre-
ren hoe de economische principes worden toegepast. Daarnaast bevatten de ka-
ders ‘In het nieuws’ (waarvan de meeste in deze editie nieuw zijn) fragmenten
uit krantenartikelen die laten zien hoe economische ideeën licht werpen op hui-
dige onderwerpen in de maatschappij. Wanneer studenten hun eerste cursus in
de economie hebben voltooid, moeten ze het nieuws in een nieuw perspectief
en met meer inzicht kunnen volgen.

Nieuw in de derde editie

Sinds ik de vorige editie van dit boek schreef, is er veel gebeurd in de wereld. In
de afgelopen paar jaar hebben een nieuwe recessie, een nieuwe president in de
VS, belastingverlagingen, bedrijfsschandalen, een nieuwe Europese munt en
terroristische aanvallen het economisch landschap veranderd. Omdat een leraar
economie actueel moet blijven in een wereld die alsmaar verandert, bevat deze
editie tientallen nieuwe casestudy’s en kaders.

Behalve dat ik dit boek up-to-date heb gemaakt, heb ik ook de onderwerp-
keuze en de leermethode aangepast na feedback van veel gebruikers van de vo-
rige editie. Er zijn veel veranderingen, grote en kleine. De basispresentatie van
vraag en aanbod in hoofdstuk 4 is bijvoorbeeld aangepast en verbeterd.

Alle aanpassingen die ik heb verricht en de vele andere die ik heb overwo-
gen, hadden een beperking van de omvang als doel. Zoals de meeste zaken die
we in de economie bestuderen, is de tijd van een student een schaars middel. Ik
houd altijd het gezegde ‘schrijven is schrappen’ in gedachten.

Hoe zit dit boek in elkaar?

Om een beknopt en studentvriendelijk boek te schrijven, moest ik nieuwe ma-
nieren bedenken om bekend materiaal te rangschikken. Nu volgt een korte
rondleiding door de tekst van dit boek. Ik hoop dat de rondleiding docenten een
idee geeft hoe de puzzelstukjes in elkaar passen.
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Inleidend materiaal

Hoofdstuk 1, ‘Tien economische principes’ laat zien hoe economen de wereld
zien. Enkele grote ideeën in de economie, zoals opportunity cost, marginale be-
sluitvorming, de rol van prikkels, de voordelen van handel en de efficiëntie van
verdelingen in de markt worden kort belicht. In het hele boek verwijs ik regel-
matig naar de tien economische principes uit hoofdstuk 1 om studenten eraan te
herinneren dat deze ideeën de basis voor alle economie vormen.

In hoofdstuk 2, ‘Denken als een econoom’ wordt bestudeerd hoe economen
hun vak benaderen. Ik bespreek hierin de rol van aannamen bij de ontwikkeling
van een theorie en ik introduceer het concept van een economisch model. Ook
wordt de rol van economen bij het maken van beleid besproken. De bijlage bij
dit hoofdstuk biedt een korte opfriscursus over het gebruik van grafieken en
hoe ze kunnen worden misbruikt.

In hoofdstuk 3, ‘Onderlinge afhankelijkheid en de voordelen van handel’
komt de theorie van comparatief voordeel aan de orde. Deze theorie legt uit
waarom mensen met hun buren handelen en waarom landen met andere lan-
den handel drijven. In de economie gaat het voor een groot deel om de vraag
hoe marktkrachten veel individuele beslissingen over productie en consumptie
coördineren. Als startpunt voor deze analyse zien studenten in dit hoofdstuk
waarom specialisatie, onderlinge afhankelijkheid en handel iedereen kunnen
bevoordelen.

De fundamentele instrumenten van vraag en aanbod

In de volgende drie hoofdstukken worden de basisinstrumenten vraag en aan-
bod geïntroduceerd. In hoofdstuk 4, ‘De marktkrachten van vraag en aanbod’
worden de aanbodcurve, de vraagcurve en het marktevenwicht geïntroduceerd.
Hoofdstuk 5 ‘Elasticiteit in theorie en praktijk’ wordt het concept van elasticiteit
geïntroduceerd en wordt dit gebruikt om gebeurtenissen in drie verschillende
markten te analyseren. Hoofdstuk 6, ‘Vraag, aanbod en overheidsbeleid’ ge-
bruikt deze instrumenten om prijsmaatregelen te begrijpen, zoals beheersing
van de huurprijs en de wet op het minimumloon en het heffen van belastingen.

In hoofdstuk 7, ‘Consumenten, producenten en de efficiëntie van markten’
wordt de analyse van vraag en aanbod uitgebreid met de concepten consumen-
tensurplus en producentensurplus. Eerst wordt de relatie tussen de bereidheid
van consumenten om te betalen en de vraagcurve bekeken en kijken we naar de
relatie tussen kosten van producenten en de aanbodcurve. Daarna zien we dat
het marktevenwicht de som van het producenten- en consumentensurplus
maximaal houdt. Studenten leren dus snel hoe de efficiëntie van verdelingen in
de markt in elkaar zit.

In de volgende twee hoofdstukken worden de concepten van het producen-
ten- en consumentensurplus toegepast op beleidsvraagstukken. In hoofdstuk 8
‘Praktijk: de kosten van belastingen’ wordt uitgelegd waarom belastingen on-
vermijdelijke verliezen tot gevolg hebben en wat de grootte van deze verliezen
bepaalt. Hoofdstuk 9 ‘Praktijk: internationale handel’ laat zien wie er wint en
wie er verliest bij internationale handel. Ook wordt het debat over protectionis-
tisch handelsbeleid belicht.
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Meer micro-economie

Nadat is onderzocht waarom de marktverdeling vaak wenselijk is, wordt ver-
volgens uitgelegd hoe de overheid soms marktresultaten kan verbeteren. In
hoofdstuk 10, ‘Externe effecten’ wordt uitgelegd hoe externe effecten als vervui-
ling de marktresultaten inefficiënt kunnen maken en worden de mogelijke par-
ticuliere en collectieve oplossingen voor deze inefficiëntie besproken. Hoofd-
stuk 11, ‘Collectieve goederen en gemeenschappelijke middelen’ gaat over de
problemen die ontstaan wanneer goederen, zoals defensie, geen marktprijs heb-
ben.

In de volgende drie hoofdstukken wordt het gedrag van bedrijven en het
bedrijfsleven onderzocht. In hoofdstuk 12, ‘De kosten van productie’ zien we
waaruit de kosten van een bedrijf bestaan en worden kostencurves geïntrodu-
ceerd. In hoofdstuk 13, ‘Bedrijven in competitieve markten’, wordt het gedrag
van bedrijven die prijsnemers zijn geanalyseerd en wordt de marktaanbodcurve
afgeleid. Hoofdstuk 14, ‘Monopolies’ gaat over het gedrag van een bedrijf dat
de enige verkoper in zijn markt is. De inefficiëntie van het prijsbeleid van een
monopolist, de mogelijke maatregelen hiertegen en de pogingen van monopo-
listen om prijsdiscriminatie toe te passen, komen aan de orde.

Macro-economie

Bij het doceren van macro-economie streef ik er steeds naar de economie op de
lange termijn te onderzoeken (wanneer prijzen flexibel zijn) voordat ik de eco-
nomie op de korte termijn bespreek (waar prijzen vaststaan). Naar mijn mening
vereenvoudigt deze benadering het leren over macro-economie om verschillen-
de redenen. In de eerste plaats is de klassieke aanname van prijsflexibiliteit nau-
wer verweven met de basislessen van vraag en aanbod, die studenten al beheer-
sen. Ten tweede kan de studie van de lange termijn worden onderverdeeld in
verschillende hapklare brokken. In de derde plaats is het logischer de over-
gangsafwijkingen te bestuderen als studenten het langetermijnevenwicht be-
grijpen, omdat de conjunctuurcyclus staat voor een overgangsafwijking van de
groei op de lange termijn van de economie. In de vierde plaats is de macro-eco-
nomische theorie van de korte termijn controversiëler onder economen dan die
van de lange termijn. Om deze redenen volgen veel cursussen voor gevorder-
den over macro-economie deze langetermijnbenadering. Mijn doel is eerste-
jaarsstudenten hetzelfde voordeel te bieden.

Ik begin mijn uitleg over macro-economie met meetbare onderwerpen.
Hoofdstuk 15 ‘Bereken het komen van een land’ gaat over de betekenis van het
bruto binnenlands product en cijfers over het nationaal inkomen die daarmee
verband houden. In hoofdstuk 16, ‘Wat zijn de kosten van het levensonder-
houd?’ wordt de meting en het gebruik van de consumentenprijsindex bespro-
ken.

De volgende vier hoofdstukken beschrijven het gedrag van de echte econo-
mie op de lange termijn. In hoofdstuk 17, ‘Productie en groei’ worden verklarin-
gen gegeven voor de grote verschillen in levensstandaard in de loop van de tijd
en in verschillende landen. In hoofdstuk 18, ‘Besparingen, investeringen en het
financiële systeem’, worden de typen financiële instellingen in onze economie
besproken en hun rol bij de verdeling van middelen. In hoofdstuk 19, ‘De basis-
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instrumenten van financieel beheer’ worden contante waarde, risicomanage-
ment en de prijs van productiemiddelen besproken. Hoofdstuk 20, ‘Werkeloos-
heid en het natuurlijk werkeloosheidspercentage’, gaat over de factoren die op
de lange termijn het werkeloosheidscijfer bepalen, waaronder het zoeken naar
banen, de wet op het minimumloon, de marktkracht van vakbonden en efficiën-
te salarissen.

Nadat het langetermijngedrag van de echte economie is beschreven, keren
we terug naar het langetermijngedrag van geld en prijzen. In hoofdstuk 21, ‘Het
monetaire systeem’ wordt het concept van de econoom van geld en de rol van
de centrale bank besproken bij het controleren van de hoeveelheid geld. In
hoofdstuk 22, ‘De groei van het geld en inflatie, wordt de klassieke theorie van
inflatie ontwikkeld en de kosten besproken die inflatie met zich meebrengt.

Nadat de langetermijntheorie van de economie in de hoofdstukken 17 tot en
met 22 is ontwikkeld, worden de kortetermijnveranderingen rond de langeter-
mijntrend besproken. Hierbij wordt de theorie van kortetermijnveranderingen
vereenvoudigd omdat studenten op dit punt in de cursus een goed basisbegrip
hebben van macro-economische concepten. Hoofdstuk 23, ‘De geaggregeerde
vraag en het geaggregeerde aanbod’ begint met enkele feiten over de conjunc-
tuurcyclus. Vervolgens wordt het model van geaggregeerde vraag en aanbod
geïntroduceerd. Hoofdstuk 24, ‘De invloed van monetaire en bestedingsbeleid
op de geaggregeerde vraag’ legt uit hoe beleidsmakers de verschillende instru-
menten kunnen gebruiken om de geaggregeerdevraagcurve te verschuiven en
misschien al te ernstige economische fluctuaties kunnen beperken.

Hulpmiddelen bij het leren

Het doel van dit boek is studenten te helpen bij het leren van de fundamentele
economische principes en te laten zien hoe deze principes zijn toe te passen in
de wereld waarin ze leven. In het hele boek gebruik ik verschillende leermidde-
len.

Casestudy’s

Economische theorie is alleen bruikbaar en interessant als die kan worden toe-
gepast om actuele gebeurtenissen en politiek te begrijpen. Dit boek bevat daar-
om talloze casestudy’s waarin de beschreven theorie wordt toegepast.

Kaders ‘In het nieuws’

Een voordeel van het bestuderen van de economie, is dat studenten een nieuw
perspectief en beter begrip krijgen van nieuws over de hele wereld. Om dit
voordeel te benadrukken, heb ik veel fragmenten van krantenartikelen opgeno-
men, waarvan sommige columns zijn van prominente economen. Deze artike-
len laten samen met mijn korte inleidingen zien hoe de economische basistheo-
rie kan worden toegepast. De meeste nieuwskaders zijn nieuw in deze editie.
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Kaders ‘Aanvullende informatie’

Deze kaders bevatten het extra achtergrondmateriaal. Sommige bieden een kijk-
je in de geschiedenis van economisch denken. Andere behandelen technische
onderwerpen. Weer andere bespreken aanvullende onderwerpen die docenten
al dan niet kunnen gebruiken in hun colleges.

Definities van kernbegrippen

Wanneer belangrijke begrippen worden geïntroduceerd in een hoofdstuk, wor-
den ze cursief weergegeven. Bovendien wordt de definitie in de kantlijn ge-
plaatst. Deze benadering helpt studenten het materiaal te leren en te bestude-
ren.

Quizvragen

Na iedere belangrijke paragraaf krijgen studenten een ‘quiz’ om te controleren
of ze hebben begrepen wat ze zojuist hebben geleerd. Als studenten deze quiz-
vragen niet snel kunnen beantwoorden, moeten ze de paragraaf nog eens door-
lezen voordat ze verder gaan.

Samenvattingen

Ieder hoofdstuk eindigt met een korte samenvatting die studenten herinnert
aan de belangrijkste lessen die ze hebben geleerd. Later in hun studie is dit een
efficiënte manier om zich op examens voor te bereiden.

Lijst met trefwoorden

Met de lijst met trefwoorden aan het einde van ieder hoofdstuk kunnen studen-
ten hun begrip van de nieuwe termen testen. Achter ieder trefwoord volgt een
paginaverwijzing zodat studenten de termen die ze niet begrijpen nog eens
kunnen bekijken.

Vragen

Aan het einde van ieder hoofdstuk volgen vragen over alle belangrijke onder-
werpen uit het hoofdstuk. Studenten kunnen deze vragen gebruiken om te con-
troleren of ze alles hebben begrepen en om zich op examens voor te bereiden.

Problemen en toepassingen

Ieder hoofdstuk bevat ook verschillende problemen en toepassingen waarmee
studenten het materiaal dat ze hebben geleerd toe kunnen passen. Docenten
kunnen deze vragen gebruiken als huiswerk of om in de klas te bespreken.
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Extra materiaal

Bij dit boek horen verschillende aanvullingen voor docenten en studenten. Deze
bronnen maken het de docent en student gemakkelijk. David R. Hakes (Univer-
sity of Northern Iowa), een toegewijd docent en econoom, heeft de ontwikke-
ling van de aanvullingen bij deze editie geleid.

South-Western levert gratis exemplaren van deze (Engelstalige) aanvullin-
gen aan gekwalificeerde docenten.

Voor de docent

Het doceren van de principes van de economie kan een veeleisende taak zijn.
Vaak zijn de klassen groot en zijn er geen of weinig student-assistenten. De aan-
vullingen voor de docent maken het werk eenvoudiger en leuker.

DOCENTENHANDLEIDING MET OPLOSSINGEN EN ACTIVITEITEN VOOR IN DE KLAS

Voor de voorbereiding van de lessen bevat de Docentenhandleiding, geschre-
ven door Linda Ghent (Eastern Illinois University) een gedetailleerde samen-
vatting van ieder hoofdstuk van de tekst met leerdoelen en struikelblokken die
studenten tegen kunnen komen. De handleiding biedt handige tips voor de do-
cent en activiteiten in de klas om gezamenlijk te leren. De Docentenhandleiding
bevat ook oplossingen op alle vragen aan het einde van ieder hoofdsstuk, de
quizvragen, vragen en problemen en toepassingen in de tekst.

DOCENTEN-CD

Op deze cd-rom vindt u belangrijke aanvullingen die docenten helpen: de inte-
grale gids voor docenten, de docentenhandleiding met oplossingen en activitei-
ten voor in de klas, PowerPoint®-lessen en demonstratiedia’s, transparanten en
de testbank in zowel ExamView® Computerized Testing-software als in Micro-
soft Word-formaat.

INTEGRALE GIDS VOOR DOCENTEN

Deze gids is bedoeld voor de planning van de lessen en bevat een beknopt over-
zicht van alle bronnen van South Western voor een cursus in economische prin-
cipes. De gids biedt ideeën voor het gebruik van deze hulpmiddelen in alle fases
van de cursus.

TESTBANK

Daniel K. Biederman (University of North Dakota), Ken McCormick (University
of Northern Iowa), Bryce Kanago (University of Northern Iowa), Penny Kugler
(Central Missouri State University) en Andrew Parkes (University of Northern
Iowa) hebben de Testbank herzien en bijgewerkt. Deze bestaat uit meer dan 200
vragen per hoofdstuk. Iedere vraag is op nauwkeurigheid en duidelijkheid van
de antwoorden getest en de tekst is op veel punten verbeterd. Hierin zijn multi-
ple-choice- en waar/niet-waar-vragen en vragen die kort moeten worden be-
antwoord opgenomen. De vragen laten studenten kritisch denken. Eenvoudige,
gemiddelde en moeilijke vragen vatten de processen samen die studenten moe-
ten gebruiken om hun antwoorden te vinden: herinneren, toepassen en integre-
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ren. Vragen zijn per paragraaf gerubriceerd, zodat docenten snel de juiste vraag
kunnen selecteren.

AANVULLENDE TESTBANK

Voor actuele en relevante Testbank-vragen wordt maandelijks een aanvulling
op de Testbank gepubliceerd.

EXAMVIEW®

ExamView Computerized Testing Software bevat alle vragen in de gedrukte
Testbank. Dit is een gebruiksvriendelijk programma voor het maken van tests
met Microsoft Windows. Docenten kunnen vragen, instructies en antwoorden
toevoegen of bewerken en vragen selecteren door ze op het scherm te bekijken,
ze willekeurig te selecteren of ze op nummer te selecteren. Docenten kunnen
ook online quizzen maken en bijhouden, via internet, een lokaal netwerk (LAN)
of een wide area network (WAN).

‘TIEN PRINCIPES’-VIDEOSET

Ken Witty, een getalenteerde documentairemaker heeft een videoserie geprodu-
ceerd om de tien economische principes te illustreren die in hoofdstuk 1 worden
geïntroduceerd. Docenten kunnen deze video’s gebruiken als interessante en vi-
sueel aantrekkelijke inleiding over onderwerpen die in het hele boek aan bod
komen.

POWERPOINT-LESSEN EN DEMONSTRATIEDIA’S

Alleen op de website en in de Integrale gids voor docenten vindt u twee versies
van de PowerPoint-presentatie. Docenten kunnen tijd besparen bij hun voorbe-
reiding door deze duidelijke presentatie te gebruiken. In deze aanvulling vindt
u alle essentiële onderwerpen die in ieder hoofdstuk van het boek aan de orde
komen. Grafieken, tabellen, lijsten en concepten worden achtereenvolgens ont-
wikkeld, zoals een docent ze op en schoolbord uit zou leggen. Er worden extra
voorbeelden en toepassingen gebruikt om belangrijke onderwerpen kracht bij
te zetten. De dia’s zijn duidelijk en fraai vormgegeven. Docenten kunnen dia’s
aanpassen of toevoegen om hun lessen vorm te geven. Een extra reeks demon-
stratiedia’s bevat alle tabellen en grafieken uit de tekst. De dia’s zijn allemaal te
downloaden op de support-website: http://mankiw.swlearning.com.

TRANSPARANTEN

Er zijn fullcolour transparanten van alle belangrijke figuren en tabellen in de
derde editie beschikbaar om op een overheadprojector te gebruiken. Ze zijn op
verzoek leverbaar in sets voor micro-economie en macro-economie.

WEBTUTOR

WebTutor is een interactief, op het web gebaseerde aanvulling voor studenten,
die de kracht van internet gebruikt om studenten actief bij de leerstof te betrek-
ken. De docent kan WebTutor gebruiken als onderdeel van de cursus. De stu-
denten kunnen deze zelfstandig gebruiken als studiegids. Voordelen voor stu-
denten zijn automatische en directe feedback op quizvragen en examenvragen,
interactieve, multimedia-uitleg van concepten, online oefeningen om de leerstof
kracht bij te zetten, flashcards met geluid en meer interactie en betrokkenheid
met online discussieforums.
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WEBTUTOR ADVANTAGE

WebTutor Advantage is een interactieve studiegids en biedt innovatieve hulp-
middelen die studenten actief bij de les betrekken. Voordelen zijn automatische
en directe feedback op quizvragen, interactieve multimedia-uitleg van concep-
ten, bijvoorbeeld geanimeerde grafieken en oefeningen met een online pro-
gramma om grafieken te tekenen, streaming-videotoepassingen, online oefenin-
gen, flashcards en meer interactie en betrokkenheid met online discussieforums.
Er zijn ook hulpprogramma’s voor de docent om de communicatie en samen-
werking tussen studenten en docenten te vereenvoudigen.

HULPMIDDELEN VOOR DOCENTEN OP DE SUPPORT-WEBSITE

Op deze beveiligde website (http://mankiw.swlearning.com) zijn de essentiële
hulpmiddelen voor docenten te downloaden: de docentenhandleiding in Word,
de testbank in Word en PowerPoint-lessen en demonstratiedia’s.

TEXTCHOICE

Bij TextChoice is de digitale informatie van Thomson Learning te vinden. Dit is
de snelste, eenvoudigste manier om uw eigen lesmateriaal te maken. U kunt
materiaal van honderden van onze populaire titels vinden, gegevens uit een
van onze databases selecteren en uw eigen materiaal toevoegen. Neem voor
meer informatie contact op met uw vertegenwoordiger van South-Western/
Thomson Learning.

FAVORIETE MANIEREN OM ECONOMIE TE LEREN: DOCENTENEDITIE

Auteurs David Anderson van Centre College en Jim Chasey van Homewood
Flossmoor High School gebruiken experimenten om economisch onderwijs te
verlevendigen. Dit is een handleiding voor de klas en voor individuele studie
met experimenten en problemen om belangrijke economische concepten te ver-
duidelijken.

ECONOMICS: HITS ON THE WEB, MANKIW EDITION MET INFOTRAC

Dit hulpboekje biedt studenten ondersteuning bij het zoeken op het world wide
web. De handleiding bevat een inleiding over het world wide web, het surfen
op het web, informatie vinden, e-mail, e-maildiscussiegroepen en nieuwsgroe-
pen en internetbronnen voor onderzoek. Er zijn ook internetactiviteiten voor ie-
der hoofdstuk van de tekst opgenomen plus een lijst van de belangrijkste econo-
mische sites op het web. Ieder boekje biedt de student een toegangscode voor
InfoTrac Colleged Edition, een volledig doorzoekbare online universiteitsbiblio-
theek met complete artikelen en bijbehorende afbeeldingen. Deze database
geeft toegang tot honderden wetenschappelijke en populaire publicaties. Het
zijn betrouwbare bronnen, zoals tijdschriften, kranten, encyclopedieën en
nieuwsbrieven.

TURNER LEARNING/CNN ECONOMICS VIDEO MET INTEGRATION GUIDE

Docenten kunnen de echte wereld naar de klas brengen met de Turner Lear-
ning/CNN Economics Video. Deze video bevat actuele verhalen die met de eco-
nomie te maken hebben. De bijbehorende gids biedt een samenvatting en dis-
cussievragen bij ieder fragment. De video is geproduceerd in samenwerking
met Turner Learning, Inc. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van
South-Western/Thomson Learning voor bestelinformatie.
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Voor de student

South-Western biedt ook aanvullingen voor studenten. Deze aanvullingen be-
nadrukken de belangrijkste theorie uit dit boek en bieden de mogelijkheid extra
te oefenen en feedback te krijgen.

STUDIEGIDS

David R. Hales (University of Northern Iowa) heeft een studiegids ontwikkeld
die studenten beter voorbereidt. Ieder hoofdstuk van de studiegids bevat leer-
doelen, een beschrijving van de context en het doel van het hoofdstuk, een sa-
menvatting van het hoofdstuk, belangrijke termen en definities, vragen die het
kritisch denken stimuleren en hints om lastige concepten te begrijpen. Studen-
ten kunnen hun begrip ontwikkelen door de praktijkproblemen en korte vragen
op te lossen, en vervolgens hun begrip van de theorie toetsen met de zelftest,
die bestaat uit waar/niet waar- en multiple-choicevragen. Oplossingen op alle
problemen zijn in de studiegids te vinden.

WEBSITE MANKIW XTRA!

Deze site (http://mankiwxtra.swlearning.com) biedt een flink aantal online
multimediahulpmiddelen om de student meer inzicht te geven in de economie:

● Diagnostische pretests voor diagnostische zelfbeoordeling van het begrip
van ieder hoofdstuk en een planning op maat om gericht te studeren.

● De MAP (Mankiw Learning Assistance Program) biedt stap-voor-stapin-
structies voor de leerdoelen van ieder hoofdstuk om de student systema-
tisch meer begrip te geven van economische concepten.

● De workshop voor grafieken is een snelle leermethode om de vaak lastige
taal van grafieken te begrijpen. Een uniek leersysteem dat bestaat uit lesma-
teriaal, interactief tekengereedschap en oefeningen leert de student hoe hij
grafieken moet interpreteren, maken en uitleggen.

● Met videofragmenten en oefeningen van CNN kan de student de economie
in actie zien en theoretisch materiaal beter begrijpen door het op actuele ge-
beurtenissen toe te passen.

● Videofragmenten ‘Ask the Author’ bieden de student de mogelijkheid las-
tig materiaal te beoordelen en duidelijk te maken.

● Met Xtra! Quizzing kan de student willekeurig gegenereerde quizvragen
maken over het hoofdstuk van zijn of haar keuze.

● Economic Applications (e-con apps), met onder andere EconNews Online,
EconDebate Online en EconData Online, helpt de student zijn begrip te ver-
groten van theoretische concepten door praktijkstudie en analyse van de ac-
tueelste economische artikelen, beleidsdebatten en gegevens.

POWERPOINT-LEERMATERIAAL

Er is en boekje beschikbaar met de presentatie van het lesmateriaal in Power-
Point (de tekst en grafieken) met ruimte naast iedere dia om tijdens de les noti-
ties te maken. Met deze aanvulling kunnen studenten in de klas aan de slag en
hebben ze een uitstekende bron voor nu en voor later. Docenten die hun Power-
Point-presentaties willen aanpassen en hetzelfde willen doen met hun bijbeho-
rende gedrukte tekst voor docenten kunnen dat doen via het uitgeefprogramma
van South-Western/Thomson Learning.
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WEBSITE

Handige bronnen voor studenten zijn te vinden op de website bij het boek:
http://mankiw.swlearning.com. Er zijn koppelingen naar internetsites die met
de economie te maken hebben, PowerPoint-dia’s bij de leerstof en een voor-
beeldhoofdstuk uit de studiegids. Ook is er informatie over loopbanen, belang-
rijke economische indicatoren en een database met andere websites.

CD-ROM ECONOMICS ALIVE!

Met deze interactieve cd-rom leren de studenten op een leuke manier alles over
de economie. Met een combinatie van geanimeerde presentaties, interactieve
oefeningen over grafieken en simulaties komen de kernprincipes van de econo-
mie tot leven. Dit product is beschikbaar in versies over de micro- en over de
macro-economie. U leest er meer over op http://econalive.swlearning.com.

FAVORIETE MANIEREN OM ECONOMIE TE LEREN

De auteurs David Anderson (Centre College) en Jim Chasey (Homewood Floss-
moor High School) gebruiken experimenten om het economieonderwijs tot le-
ven te brengen. Dit is een handleiding voor de klas en voor individuele studie
met experimenten en problemen die belangrijke economische concepten onder-
strepen.

9/11: ECONOMISCHE PERSPECTIEVEN

De vorm, groei en stemming van de wereldwijde economie zijn sterk beïnvloed
door de gebeurtenissen van 11 september 2001. South-Western biedt nu een
nieuwe verzameling essays met verschillende perspectieven op de economische
effecten van deze gebeurtenissen. Ieder essay is geschreven door een van de au-
teurs van economieboeken van de uitgever, die allen erkend zijn om hun acade-
mische en professionele werk. Deze unieke samenwerking resulteert in een van
de meest geavanceerde hulpmiddelen om discussies over de invloed van 11
september in de economieles op gang te brengen.

N. Gregory Mankiw
Oktober 2002
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Voorwoord: voor de student

‘Economie is een studie van de mens in het leven van alledag’, Dit schreef
Alfred Marshall, de grote negentiende-eeuwse econoom in zijn leerboek Princi-
ples of Economics. Hoewel we sinds de tijd van Marshall veel hebben geleerd
over de economie, is deze definitie van de economie nog altijd even waar als in
1890, toen de eerste editie van zijn boek uitkwam.

Waarom moet u als student aan het begin van de eenentwintigste eeuw de
economie bestuderen? Er zijn drie redenen.

De eerste reden om de economie te bestuderen, is dat het u helpt de wereld
waarin we leven te begrijpen. Veel vragen die u zich misschien stelt, hebben met
de economie te maken. Waarom is het zo moeilijk een woning in Amsterdam te
vinden? Waarom vragen luchtvaartmaatschappijen minder voor een retourtje
als de reiziger op zaterdagnacht overblijft? Waarom krijgt Robin Williams zo
veel geld voor zijn acteerprestaties? Waarom is de levensstandaard in veel Afri-
kaanse landen zo laag? Waarom hebben sommige landen een hoog inflatiecijfer
terwijl andere stabiele prijzen hebben? Waarom is het in sommige tijden gemak-
kelijk om een baan te vinden en in andere zo lastig? Dit zijn slechts een paar vra-
gen die u beter kunt beantwoorden na het volgen van een cursus economie.

De tweede reden om de economie te bestuderen, is dat het u een slimmere
deelnemer aan de economie maakt. In uw leven neemt u veel economische be-
slissingen. Als student besluit u hoeveel jaar u aan uw studie besteedt. Wanneer
u eenmaal een baan hebt, besluit u hoeveel van uw inkomen u uitgeeft, hoeveel
u spaart en hoe u uw spaargeld investeert. Op een dag leidt u misschien een
klein bedrijf of een grote onderneming en besluit u welke prijzen u voor uw
producten vraagt. De inzichten in de komende hoofdstukken, helpen u deze be-
slissingen beter te nemen. Door de economie te bestuderen wordt u niet vanzelf
rijk, maar krijgt u enkele middelen die u daarbij zouden kunnen helpen.

De derde reden om economie te studeren, is dat u de mogelijkheden en de
grenzen van economisch beleid beter zult begrijpen. Als kiezer bepaalt u mede
het beleid ten aanzien van de verdeling van de middelen in de samenleving.
Wanneer u beslist welk beleid u steunt, stelt u zichzelf verschillende vragen
over de economie. Wat zijn de nadelen van alternatieve vormen van belasting?
Wat zijn de effecten van vrije handel met andere landen? Wat is de beste manier
om het milieu te beschermen? Welke invloed heeft een begrotingstekort op de
economie? Deze en soortgelijke vragen spelen altijd een rol bij beleidsmakers
van gemeenten, provincies en in Den Haag.

De principes van de economie zijn op veel situaties in het leven toe te pas-
sen. Of u in de toekomst nu de krant leest, een bedrijf leidt of in de Tweede Ka-
mer zit, u zult blij zijn dat u iets van de economie weet.

N. Gregory Mankiw
Oktober 2002
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2 DEEL 1: INLEIDING

DEN HAAG | Jacqueline en
Henk hebben dit jaar beduidend
minder aan kleding en schoenen
gespendeerd. De zomergarderobe
voldeed eigenlijk nog prima. De
najaarscollectie is een keer overge-
slagen. In de uitverkoop hebben ze
schoenen op de kop getikt.

Dat royale, onbezorgde geld uit-
geven is er compleet af. Geeft niet,
vinden Jacqueline en Henk, want
als uit eten gaan een wekelijkse ge-
woonte is geworden, gaat de vreug-
de er snel van af. Daarom vonden
ze het des te prettiger om met kerst
weer een thuis te dineren. Ook de
uitjes en de cadeautjes voor de kin-
deren en kleinkinderen vallen te-
genwoordig een tikkeltje soberder
uit.

Als echte gemiddelde Nederlan-
der geeft het echtpaar minder uit
aan vakanties. Dit jaar hebben Jac-
queline en Henk niet hoeven na-
denken en de wintersport ge-
schrapt. Bovendien blijven ze
komende zomer dichter bij huis.
Het wordt waarschijnlijk weer
Frankrijk, hoewel de vakantie in
Turkije prima is bevallen.

Elke maand willen Jacqueline
en Henk een bedrag opzij blijven
zetten. Aanvankelijk zouden ze er
een nieuwe keuken voor kopen,
maar die lang gekoesterde wens
blijft voorlopig een fijne droom.
Hoe meer ze kunnen sparen, hoe
minder ongerust ze zijn.

De nieuwe auto hakt er toch al
in. Henk heeft daarin geen conces-
sies gedaan, ondanks het aandrin-
gen van zijn vrouw om een occa-
sion te kopen. Maar Henk heeft niet

Des te prettiger om met de
kerst weer thuis te dineren

voor niets zoveel moeite gedaan
om de hypotheek over te sluiten.
Dat scheelt vanwege de historisch
lage rente maandelijks honderden
euro’s. Het blinkend blik voor de
deur is de enige luxe in het Jaar van
de Broekriem.

Haagsche Courant
31 december 2003
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Tien economische principes



Het woord economie is afkomstig van het Griekse woord voor ‘iemand die een
huishouden leidt’. Op het eerste gezicht lijkt deze oorsprong misschien merk-
waardig, maar het huishouden en de economie hebben eigenlijk veel met elkaar
gemeen.

In het huishouden worden veel beslissingen genomen. Zo moet worden be-
slist wie in het gezin welke taken uitvoert en hoe ieder daarvoor wordt beloond.
Wie kookt het eten? Wie doet de was? Wie zorgt voor het toetje? Wie bepaalt
naar welke tv-programma’s worden gekeken? Kortom, het huishouden moet
zijn schaarse middelen verdelen over de verschillende gezinsleden, waarbij re-
kening wordt gehouden met ieders capaciteiten, inspanningen en wensen.

Net als bij een huishouden worden ook in een samenleving veel beslissin-
gen genomen. Een samenleving moet beslissen welk werk wordt gedaan en wie
het gaat doen. Sommige mensen verbouwen voedsel, andere mensen maken
kleding en weer andere ontwikkelen computersoftware. Als de samenleving
eenmaal de banen heeft verdeeld onder de mensen (en land, gebouwen en ma-
chines), moeten ook de producten worden verdeeld. De samenleving beslist wie
kaviaar eet en wie aardappels, wie in een Ferrari rijdt en wie de bus moet ne-
men.
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Het beheer van de hulpbronnen van een samenleving is belangrijk omdat
bronnen schaars zijn. Schaarste wil zegen dat de samenleving een beperkt aantal
bronnen heeft en daarom niet alle goederen en diensten kan produceren die
mensen zouden willen hebben. Zoals een huishouden niet alle gezinsleden alles
kan geven wat zij willen, kan een samenleving niet ieder individu de hoogste le-
vensstandaard geven die hij of zij misschien wel nastreeft.

Economie is de studie van de manier waarop de samenleving omgaat met
zijn schaarse bronnen. In de meeste samenlevingen worden bronnen niet door
één centrale planner toegewezen, maar via het geheel aan handelingen van mil-
joenen huishoudens en bedrijven. Economen bestuderen daarom de manier
waarop mensen beslissingen nemen: hoeveel ze werken, wat ze kopen, hoeveel
ze sparen en hoe ze hun spaargeld investeren. Economen bestuderen ook de
manier waarop mensen met elkaar omgaan. Ze onderzoeken bijvoorbeeld hoe
de vele kopers en verkopers van een product gezamenlijk de prijs en de hoe-
veelheid van een product bepalen. Ten slotte analyseren economen krachten en
trends die de economie als geheel beïnvloeden, zoals de groei van het gemiddel-
de inkomen, het deel van de bevolking dat geen werk kan vinden en de mate
waarin prijzen stijgen.

Hoewel de economische wetenschap veel facetten kent, wordt het vakge-
bied bij elkaar gehouden door enkele centrale ideeën. In de rest van dit hoofd-
stuk bekijken we tien economische principes. U hoeft zich geen zorgen te maken
als u ze niet allemaal direct begrijpt of als u ze niet altijd even overtuigend
vindt. In de volgende hoofdstukken zullen we deze ideeën uitgebreider bekij-
ken. De tien principes worden hier alleen geïntroduceerd om u een overzicht te
geven van waar het in de economie om draait. U kunt dit hoofdstuk dan ook
zien als een smaakmaker voor de rest van dit boek!

1.1 Hoe mensen beslissingen nemen

Het is duidelijk wat een ‘economie’ is. Of we het nu over de economie van Am-
sterdam, over die van Nederland of over de wereldeconomie hebben, een eco-
nomie bestaat uit niets anders dan een groep mensen die in het dagelijks leven
met elkaar omgaan. Omdat het gedrag van een economie het gedrag van de in-
dividuen die de economie maken weerspiegelt, beginnen we onze economiestu-
die met vier principes van individuele beslissingen.

1.1.1 Principe 1: mensen moeten keuzes maken

De eerste les bij het nemen van beslissingen kunnen we samenvatten als ‘voor
niets gaat de zon op’. Om iets te krijgen wat we willen hebben, moeten we
meestal iets anders opgeven wat we graag willen hebben. Als we beslissingen
willen nemen, moeten we het ene doel tegen het andere afwegen.

Stel dat een studente moet beslissen hoe zij haar waardevolste hulpbron,
haar tijd, moet verdelen. Ze kan al haar tijd aan haar studie economie besteden;
ze kan al haar tijd aan haar studie psychologie besteden of ze kan haar tijd ver-
delen tussen de twee studies. Voor ieder uur dat ze met het ene vak bezig is, le-
vert ze een uur in van de tijd die ze had kunnen besteden aan het andere vak. En
voor ieder uur dat ze aan haar studie besteedt, levert ze een uur in dat ze had

schaarste de beperk-
te beschikbaarheid
van de natuurlijke
hulpbronnen van de
maatschappij

economie de studie
van de manier waar-
op de samenleving
omgaat met de
schaarse middelen
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kunnen besteden aan slapen, een fietstocht, tv-kijken of wat extra geld verdie-
nen met haar parttimebaan.

Of bijvoorbeeld: ouders die beslissen hoe ze het inkomen van hun gezin be-
steden. Ze kunnen het uitgeven aan eten, kleding of aan een vakantie. Ze kun-
nen echter ook wat geld van het gezinsinkomen sparen voor hun pensioen of
voor het collegegeld van hun kinderen. Wanneer ze ervoor kiezen wat extra
geld te besteden aan een van deze producten, hebben ze weer minder geld om
ergens anders aan te besteden.

Groepen mensen in een samenleving hebben met andere soorten keuzes te
maken. Hoe meer we bijvoorbeeld aan defensie uitgeven om onze grenzen te
beschermen tegen vijanden van buitenaf, hoe minder we kunnen besteden aan
consumentenproducten om onze levensstandaard in eigen land te verhogen. In
de moderne maatschappij is de afweging tussen een schoon milieu en een hoog
inkomensniveau ook belangrijk. Wetten die bedrijven verplichten om de ver-
vuiling te beperken verhogen de productiekosten van goederen en diensten.
Vanwege de hogere kosten zullen deze bedrijven uiteindelijk minder winst ma-
ken, lagere salarissen kunnen betalen, hogere prijzen moeten rekenen of een
combinatie van deze drie. Terwijl milieumaatregelen ons dus het voordeel ge-
ven van een schonere omgeving en dus een betere gezondheid, brengen ze ook
kosten met zich mee: een lager inkomen van de eigenaars van bedrijven, werk-
nemers en klanten.

Een andere keuze waar de samenleving mee te maken heeft is die tussen ef-
ficiëntie en rechtvaardigheid. Efficiëntie wil zeggen dat de samenleving het
maximale uit haar schaarse middelen haalt. Rechtvaardigheid betekent dat de
voordelen van deze bronnen eerlijk worden verdeeld onder de leden van die sa-
menleving. Met andere woorden: efficiëntie heeft te maken met de grootte van
de economische taart, rechtvaardigheid met de verdeling van die taart. Vaak
zijn deze twee doelen in strijd met elkaar bij het opstellen van het beleid van een
regering.

Denk bijvoorbeeld aan maatregelen die zijn gericht op een eerlijkere verde-
ling van economische welvaart. Sommige van deze maatregelen proberen de
hulpbehoevendste mensen in de sameneving te helpen, bijvoorbeeld sociale
voorzieningen. Andere, zoals de individuele inkomstenbelasting, vragen dege-
nen die financieel succesvol zijn wat meer bij te dragen dan anderen. Hoewel
deze maatregelen het voordeel hebben dat ze de rechtvaardigheid vergroten,
brengen ze kosten met zich mee in termen van minder efficiëntie. Wanneer de
overheid het inkomen van de rijken opnieuw verdeelt ten gunste van de armen,
wordt de beloning voor hard werken kleiner, met als gevolg dat mensen minder
werken en minder produceren. Met andere woorden: als de overheid probeert
de economische taart in meer gelijke stukken te verdelen, wordt de taart kleiner.

Als we beseffen dat mensen keuzes moeten maken, weten we nog niet auto-
matisch welke beslissingen ze nemen of moeten nemen. Een student moet bij-
voorbeeld de studie psychologie niet verwaarlozen om meer tijd over te houden
voor de studie economie. De samenleving moet niet ophouden met het bescher-
men van het milieu omdat de milieumaatregelen onze materiële levensstan-
daard beperken. We moeten de armen niet negeren omdat de prikkels om te
werken verdwijnen als we ze helpen. Toch is het belangrijk de keuzes in het le-
ven te onderkennen, omdat mensen waarschijnlijk alleen goede beslissingen ne-
men als ze de mogelijkheden die ze hebben begrijpen.

efficiëntie de eigen-
schap van een sa-
menleving om maxi-
maal profijt te halen
uit de aangewende
schaarse middelen

rechtvaardigheid de
eigenschap om eco-
nomische welvaart
op een eerlijke ma-
nier te verdelen over
de leden van de sa-
menleving
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1.1.2 Principe 2: de kosten van iets worden bepaald door datgene wat we
willen opgeven om het te krijgen

Omdat mensen keuzes maken, moeten ze de kosten en opbrengsten van alter-
natieven vergelijken. Vaak zijn de kosten van een bepaalde actie echter niet zo
duidelijk als op het eerste gezicht lijkt.

Denk bijvoorbeeld aan de beslissing om te gaan studeren. Het voordeel is
intellectuele verrijking en de kans op een baan. Maar wat zijn de kosten? De ver-
leiding is groot om het geld dat u moet besteden aan colleges, boeken, woon-
ruimte en levensonderhoud gewoon bij elkaar op te tellen en dat de kosten te
noemen. Toch is de som van deze kosten niet het totaal wat u opgeeft om een
jaar aan de universiteit te studeren.

Het eerste probleem bij deze rekenmethode is dat er factoren worden mee-
gerekend die geen echte studiekosten zijn. Ook als u niet gaat studeren, hebt u
een slaapplaats en eten nodig. Woonruimte en kosten van levensonderhoud zijn
alleen studiekosten als ze hoger zijn als u studeert. De kosten van woonruimte
en levensonderhoud kunnen als u gaat studeren zelfs lager zijn dan in het geval
u niet studeert. In dit geval zijn de besparingen aan ruimte en kosten van le-
vensonderhoud een voordeel van het gaan studeren.

Het tweede probleem met deze kostenberekening is dat de grootste uitgave
van studeren over het hoofd wordt gezien; tijd. Wanneer u een jaar lang colleges
bijwoont, boeken leest en werkstukken schrijft, kunt u die tijd niet besteden aan
een baan. Voor de meeste studenten bestaat het grootste deel van de kosten van
hun opleiding uit het salaris dat ze opgeven om te gaan studeren.

Alles wat u opgeeft om een product te verkrijgen, noemen we de alternatieve
kosten van een product (in het Engels aangeduid met de term opportunity cost).
Bij het nemen van een beslissing, bijvoorbeeld gaan studeren, moet u zich be-
wust zijn van de alternatieve kosten van iedere mogelijke actie. Dat bent u ove-
rigens meestal ook. Sporters die kunnen studeren of miljoenen euro’s verdienen
door op professioneel niveau te spelen, zijn zich er wel degelijk van bewust dat
de alternatieve kosten van studeren heel hoog zijn. Het is geen verrassing dat ze
het voordeel vaak niet vinden opwegen tegen de kosten.

1.1.3 Principe 3: rationele mensen denken in de marge

Keuzes in het leven zijn zelden zwart-witbeslissingen maar hebben vaak grijs-
tinten. Rond etenstijd hoeft u niet te beslissen of u gaat vasten of gaat vreten als
een varken. De vraag is eerder of u een extra schepje aardappelpuree neemt. In
examentijd gaat het niet om de keuze tussen de boel laten waaien of 24 uur per
dag studeren, maar eerder om de beslissing een extra uurtje te besteden aan de
studie of televisie te kijken. Economen gebruiken de term marginale veranderin-
gen om kleine stapsgewijze aanpassingen aan een bestaand actieplan te beschrij-
ven. Onthoud dat ‘marge’ ‘rand’ betekent, dus marginale veranderingen zijn
randverschijnselen bij alles wat u doet.

In veel situaties nemen mensen de beste beslissingen door in de marge te
denken. Stel bijvoorbeeld dat u een vriend om advies vraagt hoeveel jaar u nog
moet studeren. Als hij u alleen maar ziet als professor of als gesjeesde student,
hebt u reden tot klagen: met deze zwart-witvergelijking schiet u immers weinig
op. U hebt al enige opleiding genoten en waarschijnlijk staat u voor de keuze of
u een of twee jaren extra wilt besteden aan een aanvullende opleiding. Wilt u een

alternatieve kosten
(opportunity cost)
alles wat opgeofferd
moet worden om iets
te verkrijgen

marginale verande-
ringen kleine staps-
gewijze aanpassingen
van een plan of een
handeling
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goede beslissing nemen, dan moet u weten welke extra voordelen een extra jaar
studeren met zich meebrengt (meer salaris in uw verdere loopbaan en het plezier
van het leren) en de extra kosten die u maakt (collegegeld en het salaris dat u niet
verdient als u de opleiding volgt). Door deze marginale voordelen met de marginale
kosten te vergelijken, kunt u beoordelen of het extra jaar de moeite waard is.

Nog een voorbeeld: stel dat een luchtvaartmaatschappij moet beslissen hoe-
veel passagiers moeten betalen voor een last-minutevlucht. Stel dat een vlucht
met 200 zitplaatsen binnen Europa de maatschappij 100.000 euro kost. In dit ge-
val zijn de gemiddelde kosten per zitplaats 100.000/200 ofwel 500 euro. U zou
nu gemakkelijk de conclusie kunnen trekken dat de maatschappij nooit een tic-
ket voor minder dan 500 euro moet verkopen. De maatschappij kan echter de
winst verhogen door in de marge te denken. Stel dat een vliegtuig op het punt
staat te vertrekken met tien lege plaatsen en een passagier die mee wil is bereid
om 300 euro voor een plaats te betalen. Moet de maatschappij aan hem een tic-
ket verkopen? Natuurlijk. Als het vliegtuig lege stoelen heeft, zijn de kosten van
een extra passagier minimaal. Hoewel de gemiddelde kosten van het vliegen van
een passagier 500 euro bedragen, bedragen de marginale kosten niet meer dan
de kosten van een zakje nootjes en een blikje fris dat de extra passagier consu-
meert. Zolang de passagier meer betaalt dan de marginale kosten, is het winst-
gevend om hem een ticket te verkopen.

Zoals deze voorbeelden aantonen, kunnen mensen en bedrijven betere be-
slissingen nemen door in de marge te denken. Iemand die rationele beslissingen
neemt, onderneemt alleen actie als het marginale voordeel van de actie de mar-
ginale kosten overstijgt.

1.1.4 Principe 4: mensen reageren op prikkels

Omdat mensen beslissingen nemen door kosten en opbrengsten te ver-
gelijken, kan hun gedrag veranderen als de kosten of opbrengsten ver-
anderen. Anders gezegd: mensen reageren op prikkels. Wanneer de prijs
van een appel stijgt, besluiten mensen bijvoorbeeld om meer peren en
minder appels te eten, omdat een appel duurder is. Tegelijkertijd beslui-
ten appelkwekerijen meer personeel aan te nemen en meer appels te
oogsten, omdat het ook voordeliger is om een appel te verkopen. Zoals
we zullen zien, is het effect van de prijs op het gedrag van kopers en ver-
kopers in een markt (in dit geval de markt voor appels) cruciaal om te
begrijpen hoe de economie werkt.

Beleidsmakers moeten nooit vergeten dat mensen op prikkels reage-
ren. Het gedrag van mensen is vaak te veranderen door de kosten of op-
brengsten waar ze mee te maken krijgen aan te passen. Belasting op ben-
zine moedigt mensen bijvoorbeeld aan om in kleinere auto’s te rijden die
minder benzine verbruiken. Mensen worden bovendien aangemoedigd
het openbaar vervoer te nemen en dichter bij hun werk te gaan wonen.
Als de belasting hoog genoeg zou zijn, zouden mensen in elektrische
auto’s gaan rijden.

Wanneer beleidsmakers niet in staat zijn in te zien hoe hun beleid
prikkels beïnvloedt, krijgen ze vaak te maken met onbedoelde effecten.
Denk bijvoorbeeld aan een maatregel om de verkeersveiligheid te bevor-
deren. Tegenwoordig hebben alle auto’s veiligheidsgordels, maar vijftig
jaar geleden was dat niet het geval. In de jaren zestig van de vorige eeuw

Basketballer Kobe Bryant kan
meepraten over alternatieve
kosten en prikkels. Ondanks
uitstekende cijfers op de mid-
delbare school besloot hij niet
naar de universiteit te gaan en
als professional te gaan spe-
len. Als een van de toppers uit
de Amerikaanse competitie
verdiende hij miljoenen dollars.
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8 DEEL 1: INLEIDING

werden wetten aangenomen waarin veiligheidsgordels werden verplicht in
nieuwe auto’s.

Welke invloed heeft de veiligheidsgordel op veiligheid in de auto? Het di-
recte effect is duidelijk. Wanneer iemand een veiligheidsgordel draagt, wordt de
kans groter dat hij een ernstig auto-ongeluk overleeft. Maar dat is niet het hele
verhaal. De wet heeft ook effect op het gedrag doordat prikkels worden veran-
derd. Het relevante gedrag is in dit geval de snelheid en de roekeloosheid waar-
mee mensen rijden. Langzaam en voorzichtig rijden is duur omdat de tijd en
energie van de chauffeur worden gebruikt. Wanneer mensen moeten besluiten
hoe veilig ze rijden, vergelijken rationele mensen het marginale voordeel van
veiliger rijden met de marginale kosten. Ze rijden langzamer en voorzichtiger
als het voordeel van extra veiligheid hoog is. Het is bijvoorbeeld geen wonder
dat mensen langzamer en voorzichtiger rijden wanneer het vriest.

Bedenk hoe een wet voor veiligheidsgordels de kosten-batenberekening van
een chauffeur beïnvloedt. Veiligheidsgordels maken ongelukken minder kost-
baar, omdat ze de kans op verwondingen of een dodelijke afloop verkleinen.
Met andere woorden: door veiligheidsgordels te gebruiken worden voordelen
van langzaam en voorzichtig rijden beperkt. Mensen reageren op veiligheids-
gordels zoals ze zouden reageren op verbeteringen aan de weg; door sneller en
minder voorzichtig te rijden. Het eindresultaat van zo’n wet is dus een groter
aantal ongelukken. Het roekeloze rijgedrag heeft een negatief effect op voetgan-
gers die meer kans hebben betrokken te raken bij een ongeluk, maar (in tegen-
stelling tot de automobilisten) niet het voordeel van extra bescherming genieten.

Dit verhaal over prikkels en veiligheidsgordels lijkt misschien triviaal, in
een onderzoek uit 1975 toonde de Amerikaanse econoom Sam Peltzman echter
aan dat de veiligheidswetten veel van dergelijke effecten hadden. Peltzman be-
wees dat deze wetten in de Verenigde Staten minder doden per ongeluk maar
meer ongelukken tot gevolg hadden. Het uiteindelijke resultaat is dat het aantal
omgekomen automobilisten nauwelijks verandert en het aantal dodelijk veron-
gelukte voetgangers toeneemt.

Pelzmans analyse van veiligheid in de auto is een voorbeeld van het alge-
mene principe dat mensen op prikkels reageren. Veel prikkels die economen be-
studeren, zijn duidelijker zichtbaar dan in dit voorbeeld. Niemand verbaast zich
erover dat mensen in Europa vanwege de hogere benzineprijzen in kleinere au-
to’s rijden dan in de Verenigde Staten. Maar zoals het voorbeeld van de veilig-
heidsgordels laat zien, kunnen maatregelen effecten hebben die vooraf niet dui-
delijk zijn. Wanneer we een wet of maatregel analyseren, moeten we niet alleen
letten op de directe effecten, maar ook op de indirecte effecten die door prikkels
ontstaan. Als het beleid prikkels verandert, zullen mensen hun gedrag erdoor
gaan veranderen.

Quiz
Noem de vier principes van individuele besluitvorming en leg ze kort uit.

1.2 Hoe mensen samenwerken

Bij de bespreking van de eerste vier principes hebben we laten zien hoe mensen
beslissingen nemen. Beslissingen die we in ons leven nemen, hebben echter niet
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alleen invloed op onszelf, maar ook op andere mensen. Bij de volgende
drie principes gaat het erom hoe mensen met elkaar omgaan.

1.2.1 Principe 5: handel kan in ieders belang zijn

Waarschijnlijk heeft u wel eens gehoord dat de Japanse en de Ameri-
kaanse markt concurrenten zijn. Op sommige gebieden is dat inderdaad
het geval: Amerikaanse en Japanse bedrijven produceren veelal dezelfde
producten. Ford en Toyota beconcurreren elkaar om dezelfde klanten in
de automarkt. Compaq en Toshiba concurreren om dezelfde klanten in
de markt voor pc’s.

Daarmee is echter niet alles gezegd over concurrentie tussen landen.
Handel tussen de Verenigde Staten en Japan is geen voetbalcompetitie
waarbij de ene club wint en de andere verliest. Integendeel, handel tus-
sen twee landen kan in het belang zijn van beide landen.

Bedenk bijvoorbeeld maar eens welke invloed handel op uw gezin
heeft. Wanneer u, uw partner of een van uw kinderen werk zoekt, gaat hij of zij
de strijd aan met leden van andere gezinnen die ook op zoek zijn naar een baan.
Gezinnen concurreren ook met elkaar bij het boodschappen doen, omdat ieder
gezin de beste producten tegen de laagste prijs wil kopen. In zekere zin zijn alle
gezinnen dus in een economische strijd verwikkeld.

Ondanks de concurrentie zou uw gezin niet beter af zijn als het zichzelf zou
isoleren van alle andere gezinnen. Uw gezin zou dan zelf voedsel moeten ver-
bouwen, zelf kleding moeten maken en zelf een huis moeten bouwen. Het is
duidelijk dat uw gezin veel baat heeft bij handel met anderen. Door te handelen
kan iedereen zich specialiseren in de activiteiten waar hij of zij het beste in is, of
het nu gaat om het verbouwen van gewassen, het maken van kleding of het
bouwen van huizen. Wanneer mensen met andere mensen handelen, kunnen ze
een grotere verscheidenheid aan producten en diensten kopen, tegen een lagere
prijs.

Zowel landen als gezinnen profiteren van de mogelijkheid om met elkaar te
handelen. Door te handelen kunnen landen zich specialiseren in datgene waar
ze het beste in zijn en profiteren van een grotere verscheidenheid aan producten
en diensten. Zo zijn bijvoorbeeld de Japanners, de Duitsers, de Egyptenaren en
de Brazilianen niet alleen onze concurrenten in de wereldhandel, maar ook
onze partners.

1.2.2 Principe 6: markten zijn vaak een goede manier om economische
activiteit te organiseren

De val van het communisme in de Sovjet-Unie en Oost-Europa eind jaren tach-
tig van de vorige eeuw is misschien wel de belangrijkste verandering in de we-
reld van de laatste vijftig jaar. In communistische landen gold de opvatting dat
centrale planners van de overheid het beste in staat waren om economische acti-
viteit te leiden. Deze planners besloten welke goederen en diensten werden ge-
produceerd, hoeveel er werd geproduceerd en wie deze producten en diensten
produceerde en consumeerde. De theorie achter centrale planning was dat al-
leen de overheid economische activiteiten kon organiseren zodat economische
welvaart voor het land als geheel werd bereikt.

‘Voor 5 euro per week mag je
de hele dag voetbal kijken zon-
der dat iemand gaat zeuren dat
je het gras moet maaien!’
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Tegenwoordig hebben de meeste landen met centraal geplande economieën
dit systeem afgeschud en proberen ze markteconomieën te ontwikkelen. In een
markteconomie worden de beslissingen niet door een centrale planner genomen,
maar door miljoenen bedrijven en huishoudens. Bedrijven besluiten wie ze aan-
nemen en wat ze maken. Huishoudens besluiten voor welke bedrijven ze wer-
ken en wat ze met hun inkomen kopen. Deze bedrijven en huishoudens werken
samen op de markt waar prijzen en eigenbelang de basis vormen voor hun be-
slissingen.

Op het eerste gezicht is het succes van markteconomieën verwarrend. In
een markteconomie streeft immers niemand naar het economisch welzijn van
een samenleving als geheel. In vrije markten bevinden zich veel kopers en ver-
kopers van talloze producten en diensten. Deze kopers en verkopers zijn alle-
maal in de eerste plaats geïnteresseerd in hun eigen welzijn. Ondanks gedecen-
traliseerde besluitvorming en mensen die in hun eigen belang beslissingen
nemen, zijn markteconomieën toch in staat gebleken algeheel economisch wel-
zijn te bereiken.

In zijn boek An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations uit
1776 deed econoom Adam Smith de bekendste observatie uit de economie: huis-
houdens en bedrijven die in markten met elkaar samenwerken, gedragen zich
alsof ze worden geleid door een ‘onzichtbare hand’ die hen naar de gewenste
marktresultaten leidt. Een van onze doelen in dit boek is te begrijpen hoe deze
onzichtbare hand werkt. Wie zich bezighoudt met economie, ontdekt dat prijs
het instrument is waarmee de onzichtbare hand economische activiteiten leidt.
Prijzen drukken niet alleen de waarde van een product voor de samenleving uit,
maar ook de kosten voor de samenleving om het product te maken. Omdat huis-
houdens en bedrijven naar prijzen kijken als ze besluiten iets te kopen of te ver-
kopen, kijken ze zonder het te weten naar de sociale voordelen en kosten van hun
acties. Daardoor brengen prijzen deze afzonderlijke beslissers tot resultaten die
in veel gevallen de welvaart van de maatschappij als geheel optimaal houden.

Het vermogen van de onzichtbare hand om economische activiteiten te stu-
ren, heeft een belangrijk gevolg: wanneer de overheid niet toelaat dat prijzen
zich op een natuurlijke manier aanpassen aan vraag en aanbod, kan de onzicht-
bare hand de miljoenen huishoudens en bedrijven waar de economie uit bestaat
niet coördineren. Daarom hebben belastingen een negatieve invloed op de ver-
deling van productiemiddelen: belastingen vervormen de prijzen en dus de be-
slissingen van huishoudens en bedrijven. Zo kunnen we ook de nog grotere
schade verklaren die maatregelen veroorzaken die de prijzen rechtstreeks con-
troleren, bijvoorbeeld controle op de huurprijzen. En de mislukking van het
communisme wordt hierdoor duidelijk. In communistische landen werden de
prijzen niet bepaald door de markt, maar opgelegd door centrale planners.
Deze planners beschikten niet over de prijsinformatie in een situatie waar prij-
zen zich vrij aan kunnen passen aan de krachten in de markt. Centrale planners
mislukten omdat ze probeerden de economie te beheersen met een hand op hun
rug gebonden; de onzichtbare hand van de markt.

1.2.3 Principe 7: overheden kunnen de resultaten van de markt soms
verbeteren

Als de onzichtbare hand van de markt zo goed is, waarom hebben we dan een
overheid nodig? Een antwoord kan zijn dat de onzichtbare hand de overheid

markteconomie een
economie waarin de
middelen worden
verdeeld door de ge-
decentraliseerde be-
sluiten van een groot
aantal bedrijven en
huishoudens die sa-
menwerken in mark-
ten voor producten
en diensten
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nodig heeft om haar te beschermen. Markten werken alleen als is vastgesteld
wie waar recht op heeft. Een boer kan geen voedsel verbouwen als hij continu
moet opletten dat er niets wordt gestolen en een restaurant kan geen maaltijden
serveren als klanten niet voor vertrek betalen. We vertrouwen allemaal op re-
gels en wetten van de overheid om onze rechten te laten gelden op de zaken die
we produceren.

Toch is er nóg een antwoord op de vraag waarom we de overheid nodig
hebben. Hoewel markten meestal een goede manier zijn om economische activi-
teiten te organiseren, zijn er hele belangrijke uitzonderingen op deze regels. Er
zijn twee algemene redenen waarom een overheid zou ingrijpen in de econo-
mie: om efficiëntie te bereiken en om rechtvaardigheid te bereiken. De meeste
overheidsmaatregelen zijn er dan ook op gericht om de economische taart te
vergroten of om de verdeling van die taart aan te passen.

Hoewel de onzichtbare hand het vaak aan de markt overlaat om middelen
efficiënt te verdelen, gebeurt dat niet altijd. Economen zeggen dat er sprake is
van marktfalen in een situatie waarin de markt zelf niet in staat is de bronnen

Aanvullende informatie
Adam Smith en de onzichtbare hand

Misschien is het toeval dat het bekende boek
The Wealth of Nations van Adam Smith precies
in 1776 verscheen, het jaar waarin Amerikaan-
se revolutionairen de onafhankelijkheidsver-
klaring tekenden. De twee documenten delen
in ieder geval het denkbeeld dat in
die tijd gold; dat mensen meestal
het beste aan hun lot konden wor-
den overgelaten, zonder dat de
zware hand van de overheid hun
activiteiten leidde. Deze politieke
filosofie biedt de intellectuele basis
voor de markteconomie en meer
algemeen voor de vrije samenle-
ving.

Waarom werken gedecentrali-
seerde markteconomieën zo goed?
Omdat mensen altijd lief en aardig
voor elkaar zijn? Integendeel. Dit is de be-
schrijving van Adam Smith van de manier
waarop mensen met elkaar samenwerken in
een markteconomie:

De mens heeft ongeveer altijd behoefte aan de
hulp van zijn medemens en het is onterecht dat hij
die hulp alleen verwacht uit de vrijgevigheid van
die medemens. Hij maakt meer kans om te winnen
als hij hun eigenliefde in zijn belang kan aanwen-
den en hun kan laten zien dat het in hun eigen
voordeel is om hem te helpen … Niet van de wel-

willendheid van de slager, brouwer of bakker ver-
wachten wij ons avondmaal, maar van de overwe-
ging van hun eigenbelang ...

Geen enkel individu heeft de intentie het alge-
meen belang te dienen en geen enkel individu weet

in welke mate hij het dient … De
mens is alleen uit op zijn eigen voor-
deel en hij wordt daarin, zoals in veel
andere gevallen, geleid door een on-
zichtbare hand om naar een doel te
streven dat geen deel uitmaakt van
zijn intenties. Ook is het niet altijd
slecht voor de maatschappij dat er het
doel er geen deel van uitmaakt. Door
zijn eigen belang na te streven, dient
een individu vaak dat van de maat-
schappij beter dan wanneer hij werke-
lijk van plan is het te dienen.

Smith zegt dat mensen die deelnemen aan
de economie worden gestuurd door eigenbe-
lang en dat de ‘onzichtbare hand’ van de
markt dit eigenbelang zo leidt dat algemeen
economisch welzijn wordt bereikt. Veel inzich-
ten van Smith staan nog steeds centraal in de
moderne economie. In onze analyse in de vol-
gende hoofdstukken zullen we de conclusies
van Smith nauwkeuriger onderzoeken en zul-
len we de sterke en zwakke kanten van de idee
van de onzichtbare hand volledig analyseren.

Adam Smith

marktfalen een situa-
tie waarin de markt
zonder inmenging
van buitenaf, er niet
in slaagt om de be-
schikbare middelen
efficiënt te verdelen
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12 DEEL 1: INLEIDING

efficiënt te verdelen. Een mogelijke reden van een slechte werking van de markt
is bijvoorbeeld een extern effect, ofwel de invloed van de acties van één persoon
op het welzijn van een buitenstaander. Een klassiek voorbeeld van externe kos-
ten is vervuiling. Een andere oorzaak van een slechte werking van de markt
wordt gevormd door marktmacht, ofwel het vermogen van één persoon (of klei-
ne groep) om de marktprijzen onnodig te beïnvloeden. Als iedereen in de stad
bijvoorbeeld water nodig heeft maar er is slechts één bron, dan heeft de eige-
naar van die bron geen last van de strenge concurrentie waarmee de onzichtba-
re hand normaal gesproken het eigenbelang in toom houdt. Wanneer externe ef-
fecten of marktmacht optreden, kan goed overheidsbeleid de economische
efficiëntie vergroten.

De onzichtbare hand kan soms ook niet verhinderen dat economische wel-
vaart ongelijk wordt verdeeld. Een markteconomie beloont mensen naar hun
vermogen om zaken te produceren waar andere mensen bereid zijn voor te be-
talen. De beste voetballer ter wereld verdient meer dan de beste schaker, omdat
mensen nu eenmaal bereid zijn meer te betalen om naar voetbal te kijken dan
om een schaakwedstrijd bij te wonen. De onzichtbare hand zorgt er niet auto-
matisch voor dat iedereen voldoende te eten, nette kleding en adequate gezond-
heidszorg heeft. Vaak is overheidsbeleid, bijvoorbeeld de inkomstenbelasting
en het systeem van sociale zekerheid, erop gericht een gelijkere verdeling van
economisch welzijn te bereiken.

Als we zeggen dat de overheid marktresultaten soms kan beïnvloeden, wil
dat niet zeggen dat de overheid dat ook altijd doet. Overheidsbeleid wordt niet
door engelen gemaakt, maar door een politiek proces dat nooit perfect is. Soms
worden maatregelen bedacht die degenen met politieke macht belonen. Soms
worden ze opgesteld door leiders met de beste bedoelingen zonder dat ze volle-
dig op de hoogte zijn. Een doel van de economie is proberen te beoordelen wan-
neer het beleid van een overheid te rechtvaardigen is om efficiëntie of rechtvaar-
digheid te bereiken en wanneer niet.

Quiz
Noem de drie economische principes die te maken hebben met de manier waar-
op mensen samenwerken en leg ze kort uit.

1.3 Hoe de economie als geheel werkt

We zijn begonnen met de vraag hoe mensen beslissingen nemen en hebben
daarna gekeken naar de vraag hoe mensen met elkaar samenwerken. Al deze
beslissingen en interacties bepalen samen ‘de economie’. De laatste drie princi-
pes hebben te maken met de werking van de economie als geheel.

1.3.1 Principe 8: de levensstandaard van een land hangt af van de mate
waarin het land producten en diensten kan produceren

De verschillen in levensstandaard in de wereld zijn enorm. In 2000 had de ge-
middelde Amerikaan bijvoorbeeld een inkomen van rond de 34.100 euro. In het-
zelfde jaar verdiende de gemiddelde Mexicaan 8.790 euro en de gemiddelde

extern effect het on-
gecompenseerde
gevolg van de hande-
lingen van iemand op
het welzijn van een
ander

marktmacht de mo-
gelijkheid die een
economische speler
(of een kleine groep
spelers) heeft om
aanzienlijke invloed
uit te oefenen op de
marktprijzen
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131 TIEN ECONOMISCHE PRINCIPES

Nigeriaan 800 euro. Het is dan ook
geen wonder dat de grote verschil-
len in het gemiddelde inkomen
hun weerslag vinden in verschil-
len in de kwaliteit van het leven.
Mensen die in landen met een
hoog gemiddeld inkomen wonen,
hebben meer dan een tv, meer dan
een auto, eten beter, hebben betere
gezondheidszorg en een langere
levensverwachting dan inwoners
van landen met een laag gemid-
deld inkomen.

In de loop van de tijd zijn ver-
anderingen in de levensstandaard
ook groot. In de Verenigde Staten
is het inkomen historisch bijvoorbeeld twee procent per jaar gegroeid (na aan-
passingen voor wijzigingen in de kosten voor levensonderhoud). Met die snel-
heid verdubbelt het gemiddelde inkomen iedere 35 jaar. In de afgelopen eeuw is
het gemiddelde inkomen ongeveer verachtvoudigd.

Hoe kunnen we deze grote verschillen in levensstandaard van landen en in
de loop van de tijd verklaren? Het antwoord is verrassend eenvoudig. Bijna alle
verschillen in de levensstandaard zijn toe te schrijven aan verschillen in de
productiviteit van de verschillende landen, ofwel de hoeveelheid producten en
diensten die ieder uur door een werknemer worden geproduceerd. In landen
waar werknemers veel producten en diensten per tijdseenheid kunnen produ-
ceren, hebben de meeste mensen een hoge levensstandaard; in landen waar
werknemers minder productief zijn, zijn de meeste mensen armer. Op dezelfde
manier bepaalt de groei van de productiviteit van een land de groei van het ge-
middelde inkomen.

De fundamentele relatie tussen productiviteit en levensstandaards is een-
voudig, maar de gevolgen zijn verstrekkend. Als de productiviteit de factor is
die de levensstandaard het meeste bepaalt, moeten andere verklaringen van
minder belang zijn. Zo kan het verleidelijk zijn om vakbonden of wetten met be-
trekking tot een minimumloon verantwoordelijk te stellen voor de groei van de
levensstandaard van Amerikaanse werknemers gedurende de afgelopen eeuw.
De echte held van de Amerikaanse werknemers is echter hun toegenomen pro-
ductiviteit. Nog een voorbeeld: er werd vaak beweerd dat een toenemende con-
currentie van Japan en andere landen een verklaring zou zijn voor de langzame
groei van de inkomens in de Verenigde Staten in de jaren zeventig en tachtig
van de vorige eeuw. Toch was de echte boosdoener niet de concurrentie van bui-
tenaf, maar een afnemende groei van de productie in de Verenigde Staten.

De relatie tussen productiviteit en levensstandaard heeft ook ingrijpende
gevolgen voor het overheidsbeleid. Wanneer we ons afvragen hoe een over-
heidsmaatregel de levensstandaard beïnvloedt, moeten we vooral weten welke
invloed deze maatregel heeft op ons vermogen om producten en diensten te
produceren. Als ze de levensstandaard een duw in de rug willen geven, moeten
beleidsmakers de productiviteit verhogen door te zorgen dat werknemers goed
zijn opgeleid, beschikken over de hulpmiddelen om de producten en diensten
te maken en toegang hebben tot de beste technologie die beschikbaar is.

productiviteit de
hoeveelheid produc-
ten en diensten die
iedere arbeider per
uur kan leveren

‘Toen je in de rij kwam staan was het 68 cent, ... maar nu is het 74 cent!’

W
ALL S

TREET JOURNAL- C
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14 DEEL 1: INLEIDING

1.3.2 Principe 9: prijzen stijgen als de overheid te veel geld drukt

In januari 1921 kostte een krant in Duitsland 0,30 mark. Nog geen twee jaar la-
ter, in november 1922, moest voor dezelfde krant 70.000.000 mark worden neer-
geteld. Alle andere prijzen in de Duitse economie stegen even hard. Dit verhaal
is een van de spectaculairste voorbeelden van inflatie uit de geschiedenis, een al-
gehele stijging van het prijsniveau in de economie.

Hoewel Nederland nooit zo’n sterke inflatie heeft gekend als die in Duits-
land in de jaren twintig van de vorige eeuw, is inflatie wel degelijk een econo-
misch probleem geweest. Tijdens de jaren zeventig van de vorige eeuw werd
het algehele prijsniveau bijvoorbeeld meer dan verdubbeld. De Amerikaanse
president Gerald Ford noemde inflatie ‘staatsvijand nummer één’. In de jaren
negentig van de vorige eeuw bedroeg de inflatie echter zo’n drie procent per
jaar. Met die stijging zou het meer dan twintig jaar duren voordat de prijzen
zouden zijn verdubbeld. Omdat hoge inflatie verschillende kosten in de maat-
schappij met zich meebrengt, is het beperken van de inflatie een doel van econo-
mische beleidsmakers in de hele wereld.

Waardoor wordt inflatie veroorzaakt? In bijna alle gevallen van sterke of
langdurige inflatie is er altijd één hoofdoorzaak: een toename van de hoeveel-
heid geld. Wanneer een overheid grote hoeveelheden geld produceert, daalt de
waarde van het geld. Toen in Duitsland de prijzen in de vroege jaren twintig van
de vorige eeuw iedere maand gemiddeld verdriedubbelden, gold dat ook voor
de hoeveelheid geld. Hoewel minder dramatisch zien we deze ontwikkelingen
ook bij andere landen. De hoge inflatie van de jaren zeventig in Nederland had
te maken met een snelle groei in de hoeveelheid geld en de lage inflatie in de ja-
ren negentig had te maken met een langzame groei in de hoeveelheid geld.

1.3.3 Principe 10: de samenleving staat voor een kortetermijnafweging
tussen inflatie en werkloosheid

Wanneer de overheid de hoeveelheid geld in de economie vergroot, heeft dat
onder andere inflatie tot gevolg. Een ander gevolg, in ieder geval op de korte
termijn, is een lager werkloosheidscijfer. De curve die deze kortetermijnrelatie
tussen inflatie en werkloosheid laat zien wordt de Philips-curve genoemd, naar
de econoom die deze relatie als eerste onderzocht.

De Philips-curve is nog altijd een controversieel onderwerp onder econo-
men, maar de meeste economen van tegenwoordig zijn het erover eens dat in de
samenleving op de korte termijn een relatie aanwezig is tussen inflatie en werk-
loosheid. Dat betekent niets anders dan dat in een periode van een of twee jaar
veel economische maatregelen de inflatie en de werkloosheid in tegengestelde
richting beïnvloeden. Beleidsmakers krijgen met deze tendens te maken, of in-
flatie en werkloosheid nu op een hoog niveau beginnen (zoals in de vroege jaren
tachtig van de vorige eeuw het geval was), op een laag niveau (zoals in de late
jaren negentig van de vorige eeuw) of ergens in het midden.

De relatie tussen inflatie en werkloosheid is slechts tijdelijk, maar deze kan
enkele jaren duren. De Philips-curve is daarom erg belangrijk om een aantal
ontwikkelingen in de economie te kunnen begrijpen. De curve is vooral belang-
rijk om de conjunctuurcyclus te kunnen begrijpen, de onregelmatige en slecht
voorspelbare fluctuaties in economische activiteit. Deze wordt gemeten aan het
aantal werklozen of de productie van goederen en diensten.

Philips-curve een
curve die de korte-
termijnrelatie tussen
inflatie en werkloos-
heid weergeeft

conjunctuurcyclus
bewegingen in de
economische bedrij-
vigheid, zoals werk-
gelegenheid en pro-
ductie

inflatie een stijging
van het totale prijsni-
veau in de economie
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151 TIEN ECONOMISCHE PRINCIPES

Beleidsmakers kunnen de kortetermijnrelatie tussen inflatie en werkloos-
heid uitbuiten door verschillende beleidsinstrumenten te gebruiken. Wanneer
beleidsmakers de hoeveelheid geld die de overheid uitgeeft, de hoeveelheid be-
lasting en de hoeveelheid geld die wordt gedrukt aanpassen, kunnen beleids-
makers de combinatie van inflatie en werkloosheid in de economie beïnvloe-
den. Omdat deze instrumenten van monetair en fiscaal beleid zo ingrijpend
kunnen zijn, is er telkens weer discussie over de manier waarop beleidsmakers
deze instrumenten moeten gebruiken om de economie te reguleren, als deze in-
strumenten al moeten worden ingezet.

Quiz
Noem de drie principes die beschrijven hoe de economie als geheel werkt en leg
ze kort uit.

Aanvullende informatie
Aanwijzingen bij dit boek

Economie is leuk, maar niet altijd even een-
voudig. Mijn doel bij het schrijven van dit
boek is om het zo leuk en eenvoudig mogelijk
te maken. Maar ook u als student hebt iets te
zeggen. De ervaring leert dat u betere resulta-
ten boekt (zowel op een examen als erna) als u
zich actief betrokken voelt bij de leerstof. Hier
volgen enkele tips bij het lezen van dit boek.
1. Samenvatten, niet markeren. Met een gele

markeerstift over de tekst heen gaan is een
te passieve activiteit om de geest scherp te
houden. Wanneer u aan het einde van een
paragraaf bent aangeland, kunt u beter de
tijd nemen en in uw eigen woorden sa-
menvatten wat u zojuist hebt geleerd en
de samenvatting in de kantlijn van dit
boek schrijven. Wanneer u het hoofdstuk
hebt uitgelezen, vergelijkt u uw samenvat-
ting met de samenvatting aan het einde
van het hoofdstuk. Hebt u de belangrijkste
punten opgepikt?

2. Uzelf testen. In het hele boek kunt u aan de
hand van quizvragen ontdekken of u hebt
geleerd wat u had moeten leren. Maak
deze quizvragen. Schrijf uw antwoord in
de kantlijn van het boek. De vragen zijn
bedoeld om uw basisbegrip te testen. Als u
niet zeker weet of u het juiste antwoord
hebt gegeven, moet u waarschijnlijk de pa-
ragraaf nog eens doorlezen.

3. Oefenen, oefenen, oefenen. Aan het einde
van ieder hoofdstuk wordt aan de hand
van het onderdeel Vragen uw begrip ge-
test. In Problemen en toepassingen kunt u de
leerstof toepassen en uw kennis vergro-
ten. Misschien geeft uw docent enkele
van deze oefeningen als huiswerk op. Als
dat zo is, maak ze dan. Zo niet, maak ze
dan toch. Hoe meer u uw nieuwe kennis
gebruikt, hoe beter die kennis blijft han-
gen.

4. In groepen studeren. Nadat u dit boek hebt
gelezen en de problemen zelf hebt uitge-
werkt, kunt u samen met klasgenoten het
materiaal bestuderen. U leert van elkaar.
Ziet u wel dat handel voordelen met zich
meebrengt?

5. De echte wereld niet uit het oog verliezen.
Tussen alle cijfers, grafieken en vreemde
nieuwe woorden zou u uit het oog kun-
nen verliezen waar het in de economie nu
echt om draait. De casestudy’s en de ka-
ders In het nieuws die u in het hele boek te-
genkomt, helpen u daaraan herinneren.
Sla ze niet over! Ze laten zien hoe de theo-
rie verband houdt met alles wat in ons le-
ven gebeurt. Als het goed is, kunt u na het
lezen van dit boek geen krant meer open-
slaan zonder aan vraag en aanbod en aan
de prachtige wereld van de economie te
denken.
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16 DEEL 1: INLEIDING

TABEL 1.1 De tien principes van de economie

1.4 Conclusie

Nu hebt u een idee van waar het in de economie om draait. In de volgende
hoofdstukken ontwikkelen we veel verschillende inzichten over mensen, mark-
ten en economieën. Het kost de nodige inspanning om die inzichten te begrij-
pen, maar het is niet onoverkomelijk. Het vak economie is gebaseerd op enkele
basisideeën die we in allerlei situaties kunnen toepassen.

In dit boek zullen we regelmatig verwijzen naar de tien economische princi-
pes die in dit hoofdstuk zijn besproken en zijn samengevat in tabel 1.1. We ra-
den u aan deze bouwstenen goed in de gaten houden, want zelfs bij de meest
geavanceerde economische analyse wordt gebruik gemaakt van de tien princi-
pes die we hier hebben besproken.

1.5 Samenvatting

● De fundamentele principes van individuele besluitvorming houden in dat
mensen keuzes moeten maken tussen verschillende doelen, dat de prijs van
iedere actie wordt gemeten in termen van misgelopen kansen, dat rationele
mensen beslissingen nemen door marginale kosten en marginale voordelen
met elkaar te vergelijken en dat mensen hun gedrag veranderen als reactie
op de prikkels die ze tegenkomen.

● De fundamentele principes van samenwerking tussen mensen houden in
dat handel voor alle partijen voordelig kan zijn, dat markten vaak een goe-
de manier zijn om handel tussen mensen te coördineren en dat de overheid
marktresultaten kan beïnvloeden als de markt niet goed werkt of als het
marktresultaat onrechtvaardigheid in de hand werkt.

Hoe mensen beslissingen nemen 1: mensen moeten keuzes maken

2: de kosten van iets worden bepaald door datgene wat we willen
opgeven om het te krijgen

3: rationele mensen denken in de marge

4: mensen reageren op prikkels

Hoe mensen samenwerken 5: handel kan in ieders belang zijn

6: markten zijn vaak een goede manier om economische activiteit
te organiseren

7: overheden kunnen de resultaten van de markt soms verbeteren

Hoe de economie als geheel werkt 8: de levensstandaard van een land hangt af van de mate waarin het
land producten en diensten kan produceren

9: prijzen stijgen als de overheid te veel geld drukt

10: de samenleving staat voor een kortetermijnafweging tussen
inflatie en werkloosheid
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171 TIEN ECONOMISCHE PRINCIPES

● De fundamentele principes van de economie als geheel houden in dat pro-
ductiviteit de ultieme bron is van levensstandaarden, dat groei van het geld
de ultieme bron is van inflatie en dat de samenleving op de korte termijn te
maken heeft met een relatie tussen inflatie en werkloosheid.

1.6 Trefwoorden

1.7 Vragen

1 Geef drie voorbeelden van belangrijke keuzes die u in uw leven moet ma-
ken.

2 Wat zijn de alternatieve kosten van een bioscoopbezoek?
3 Water is nodig om te leven. Is het marginale voordeel van een glas water

groot of klein?

4 Waarom moeten beleidsmakers prikkels in de gaten houden?
5 Waarom is handel tussen landen vergelijkbaar met een spel, met winnaars

en verliezers?

6 Wat doet de ‘onzichtbare hand’ van de markt?
7 Leg de twee belangrijke oorzaken uit van marktfalen en geef een voorbeeld

van elke oorzaak.

8 Waarom is productiviteit belangrijk?
9 Wat is inflatie en waardoor wordt het veroorzaakt?
10 Hoe houden inflatie en werkloosheid op korte termijn verband met elkaar?

1.8 Problemen en toepassingen

1 Beschrijf enkele van de keuzes die in elk van de volgende gevallen een rol
spelen:
a. een gezin dat besluit of er een nieuwe auto moet worden gekocht
b. een parlementslid dat beslist hoeveel er aan nationale parken wordt uit-

gegeven
c. de directeur van een bedrijf die beslist of er wel of niet een nieuwe fa-

briek wordt geopend
d. een docent die beslist hoe goed hij zijn les voorbereidt

schaarste 4
economie 4
efficiëntie 5
rechtvaardigheid 5
marginale veranderingen 6
alternatieve kosten  6
markteconomie 10

marktfalen 11
extern effect 12
marktmacht 12
productiviteit 13
inflatie 14
Philips-curve 14
conjunctuurcyclus 14
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2 U wilt besluiten of u vakantie gaat houden. De meeste kosten van de vakan-
tie (ticket, hotel, misgelopen inkomen) worden gemeten in euro’s, maar de
voordelen van de vakantie zijn psychologisch. Hoe kunt u de voordelen
met de kosten vergelijken?

3 U was van plan op zaterdag te gaan werken, maar een vriend vraagt of u
mee gaat zeilen. Wat zij de werkelijke kosten als u gaat zeilen? Stel nu dat u
van plan was om die dag in de bibliotheek te gaan studeren. Wat brengt het
nu voor kosten met zich mee om te gaan zeilen? Leg uit.

4 U wint honderd euro in de loterij. U kunt ervoor kiezen het geld nu uit te
geven of om het een jaar weg te zetten op een spaarrekening die u vijf pro-
cent rente oplevert. Wat zijn de alternatieve kosten als u nu de honderd euro
uitgeeft?

5 Het bedrijf dat u leidt heeft 5 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling
van een nieuw product, maar de ontwikkeling is nog niet helemaal vol-
tooid. Tijdens een vergadering rapporteerden uw verkopers dat de intro-
ductie van concurrerende producten de verwachte verkoop van uw nieuwe
product met 3 miljoen euro hebben teruggebracht. Stel dat het 1 miljoen
euro zou kosten om de ontwikkeling af te ronden en het product te maken,
moet u dat dan doen? Wat is het maximale bedrag dat u moet betalen om de
ontwikkeling te voltooien?

6 Drie managers van een bedrijf bespreken een plan om de productie van hun
bedrijf te vergroten. Ieder stelt een manier voor om het effect te meten.
Hans: We moeten bekijken of de productiviteit van ons bedrijf (produc-

tie per werknemer) groter wordt of afneemt.
Ronald: We moeten bekijken of onze gemiddelde kosten (kosten per

werknemer) hoger worden of afnemen.
Hermine: We moeten bekijken of de extra opbrengsten van de verkoop van

meer producten hoger of lager zijn dan de extra kosten.
Wie heeft volgens u gelijk en waarom?

7 Mensen van 65 jaar en ouder hebben recht op een pensioen. Als iemand na
zijn pensioen besluit nog wat te werken voor extra inkomsten, krijgt hij of
zij meestal minder pensioen.
a. Welke invloed heeft het uitkeren van pensioenen op de prikkel voor

mensen om tijdens hun werkzame leven te gaan sparen?
b. Welke invloed heeft korting op pensioenen op de prikkel voor mensen

om na hun vijfenzestigste te blijven werken?
8 Door een wetswijziging ontvangen mensen die langer dan twee jaar werk-

loos zijn geen WW-uitkering meer.
a. Welke invloed heeft deze aanpassing op de prikkel om te gaan werken?
b. In welke mate zien we in deze wijziging een afweging tussen rechtvaar-

digheid en efficiëntie?
9 Uw huisgenoot kan beter koken dan u, maar u kunt sneller schoonmaken

dan uw huisgenoot. Als uw huisgenoot altijd zou koken en u altijd zou
schoonmaken, zou uw huishouden dan meer of minder tijd in beslag ne-
men dan als u beide taken gelijk verdeelde? Geef een vergelijkbaar voor-
beeld van de manier waarop specialisatie en handel voordelig kunnen zijn
voor twee landen.
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10 Stel dat Nederland een centrale planning voor zijn economie zou gaan toe-
passen en u de hoofdplanner werd. Een van de miljoenen beslissingen die u
voor het volgende jaar zou moeten nemen, is hoeveel cd’s er moeten wor-
den geproduceerd, welke artiest een cd mag opnemen en wie de cd’s mag
krijgen.
a. Welke informatie zou u nodig hebben over de cd-industrie om een afge-

wogen beslissing te nemen? Welke informatie zou u nodig hebben over
alle Nederlanders?

b. Welke invloed zou uw beslissing hebben op andere beslissingen, bij-
voorbeeld hoeveel cd-spelers of beschrijfbare cd’s er geproduceerd zou-
den moeten worden? Hoe zouden andere beslissingen over de econo-
mie uw ideeën over cd’s kunnen beïnvloeden?

11 Leg uit of elk van de volgende overheidsactiviteiten wordt ingegeven door
het streven naar rechtvaardigheid of door het streven naar efficiëntie. Geef
in het geval van efficiëntie aan waarom de markt slecht werkt.
a. prijzen van kabel-tv reguleren
b. arme mensen bonnen geven om eten te kopen
c. roken verbieden in openbare gelegenheden
d. een oliemaatschappij die 90 procent van de olieraffinaderijen van het

land bezit opsplitsen in kleinere bedrijven
e. meer inkomstenbelasting heffen voor mensen met een hoger inkomen
f. wetten opstellen tegen rijden onder invloed

12 Bespreek elk van de volgende stellingen vanuit het standpunt van recht-
vaardigheid en efficiëntie.
a. ‘Iedereen in de samenleving moet verzekerd zijn van de best mogelijke

gezondheidszorg.’
b. ‘Als werknemers worden ontslagen, moeten ze een WW-uitkering kun-

nen ontvangen totdat ze een nieuwe baan hebben gevonden.’

13 Op welke manier verschilt uw levensstandaard van die van uw ouders of
grootouders toen ze even oud waren als u? Hoe hebben deze veranderingen
kunnen plaatsvinden?

14 Stel dat Nederlanders zouden besluiten een groter gedeelte van hun inko-
men te sparen. Als banken dit extra spaargeld aan bedrijven lenen, die deze
leningen gebruiken om nieuwe fabrieken te bouwen, hoe kan dat dan lei-
den tot een snellere productiviteitsgroei? Wie denkt u dat er profiteert van
de hogere productiviteit? Kost dit de samenleving niets?

15 Stel dat u een beleidsmaker bent die moet beslissen of het inflatiepercentage
moet worden teruggebracht. Wat zou u moeten weten over inflatie, werk-
loosheid en de relatie tussen die twee om een afgewogen beslissing te kun-
nen nemen?

16 Zoek in een krant of op een website van een (financiële) krant drie recente
artikelen over de economie. Noem voor elk artikel een (of meer) van de Tien
economische principes die in dit hoofdstuk zijn besproken dat relevant is en
leg uit waarom. Bekijk voor elk artikel ook de inhoudsopgave van dit boek
en probeer een hoofdstuk te vinden dat verband houdt met het nieuwsbe-
richt.
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van onze redactie economie
DEN BOSCH - Binnen het kabi-
net maken twee LPF-ministers ru-
zie over het Centraal Planbureau
(CPB). Inzet zijn de rekensom-
men over de nationale economie.
“Dat houdt het CPB scherp”, zegt
professor Lans Bovenberg op de
Universiteit van Tilburg.Voor de
weersvoorspellingen in econo-
misch Nederland heeft de over-
heid zijn eigen barometer: het
Centraal Planbureau (CPB). Het
ruim vijftig jaar oude instituut
wordt als onafhankelijk be-
schouwd, maar met de komst van
minister Bomhoff in het kabinet
maken de rekensommen van het
CPB weer discussie los.  Bomhoff
verzet zich al jaren tegen de mo-
nopoliepositie van het adviesbu-
reau van de regering. Zeven jaar
geleden leidde zijn kruistocht
zelfs tot de oprichting van een ei-
gen bureau, Nyfer. Als directeur
van Nyfer hekelde Bomhoff
voortdurend tekortkomingen van
het CPB; vooral ook om zodoen-

‘CPB kent zijn plaats, ook als monopolist’
de zelf opdrachten van ministe-
ries binnen te kunnen halen. Als
vice-premier en bewindsman op
Volksgezondheid zet Bomhoff
zijn strijd voort. Dat leidt nu
meteen tot een conflict met zijn
LPF-collega Heinsbroek, die als
minister van economische zaken
verantwoordelijk is voor het onaf-
hankelijke CPB. Een brief van
Bomhoff aan Heinsbroek is de in-
zet van een hoogoplopend con-
flict. Ruzie binnen de LPF-cel in
het kabinet dus, waarmee de aan-
dacht weer eens valt op het CPB.
Het is echt niet de eerste keer dat
het planbureau in economische
kringen ter discussie wordt ge-
steld. Meer dan een kwart eeuw
geleden kwam het oproer van de
universiteiten. Professor Ton van
Schaik, hoogleraar algemene eco-
nomie aan de Universiteit van Til-
burg, herinnert het zich nog. “Op
vier verschillende plaatsen zijn
toen onderzoeksgroepen gestart
als een soort tegenhanger van het
CPB. In Groningen bestaat die

nog. In Rotterdam is er nooit wat
van terecht gekomen, van Am-
sterdam hoor je niet veel meer en
in Tilburg is van die groep niks
meer over. Dit soort initiatieven
zijn door de bezuinigingen ver-
dwenen, ook doordat het typisch
toegepast onderzoek betrof en nu
ligt het accent vooral op funda-
menteel wetenschappelijk onder-
zoek”, weet Van Schaik. Op de
Universiteit van Tilburg (UvT)
kan professor Lans Bovenberg
weinig begrip opbrengen voor de
kritiek van Bomhoff. “Bomhoff is
onvoldoende op de hoogte van
wat het CPB de laatste vijf jaar
heeft gedaan. Ze zijn weggegaan
van de hele grote macro-econo-
mische modellen en hebben zich
meer toegelegd op micro-econo-
mische analyses. Het CPB is ook
veel opener geworden voor de in-
ternationale wetenschap.”

Nederlands Dagblad
12 oktober 2002

08-50127-02.p65 17-09-2007, 14:4620

creo



