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Voorwoord  

 

Beste Bedrijfskundestudent, 
 

Voor je ligt een voorbeeldverslag van SlimStuderen. SlimStuderen weet als geen 

ander, wij zijn immers zelf ook studenten, dat je als student niet hele dagen met 

je neus in de boeken wilt zitten en het soms wat moeilijk is om je volle concentratie 
bij de colleges te houden. Vandaar dat wij hiervoor de perfecte oplossing hebben: 

samenvattingen!   

 

Onze samenvattingen bevatten precies de benodigde literatuur en collegestof voor 
de tentamens, die elk trimester weer door de auteurs voor jou wordt samengevat. 

Daarnaast bieden we elk trimester een totaalpakket aan op onze website waardoor 

jij nog voordeliger alle boekjes voor het trimester in huis hebt. Heb je geen zin om 

elk trimester onze samenvattingen te moeten bestellen of wil je gewoon nóg 
voordeliger uit zijn? Sluit dan een jaarabonnement af op onze website en ontvang 

automatisch elk trimester al onze boekjes.  

 

Om jou een goede indruk te geven van onze samenvattingen, vind je in dit verslag 

het eerste hoorcollege van Marktcontext en de eerste twee literatuurhoofdstukken 
van Macro-Economische en Institutionele Context.  

 

Wil jij het gehele verslag ontvangen van deze en de andere vakken? Ga 

dan naar onze website: www.slimstuderen.nl.  
 

Wanneer je vóór 1 mei 2017 een verslag bestelt, profiteer je van extra 

korting door de volgende kortingscode te gebruiken: PhalenmetSlim. 

Hiermee ontvang je 10% korting.  
 

Groetjes, 

 

Christiane Hofman en Rombout van Gent  

Studiemanagers Bedrijfskunde Rotterdam 
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HC 1. Economische inleiding 
 

Dit is de samenvatting van het eerste hoorcollege van het vak Marktcontext uit het 
studiejaar 2015-2016. 

 

Besanko, Dranove, Shanley & Schaefer “Economics of Strategy”, Hoofdstuk 1 

 
In dit college is een inleiding gegeven op het vak en is het eerste hoofdstuk 

behandeld. 

 

Bij marktcontext bestuderen we strategieën van bedrijven. Een strategie is een 

plan waarmee doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Een strategie is meestal 
bedoeld voor de lange termijn. Om doelstellingen te bereiken zal er een keuze 

moeten worden gemaakt uit mogelijke wegen en middelen. Strategie zegt iets over 

de successen of mislukkingen van een organisatie. Daarnaast vormt een strategie 

het concurrerende imago van een bedrijf. 
 

Er wordt gebruik gemaakt van een economisch perspectief om verschillende 

redenen: 

 Doordat er wordt gekeken naar andere industrie- en marktomstandigheden 

en niet alleen naar voorbeeldige bedrijven; 

 Niet alle strategieën van grote voorbeeldige bedrijven hebben bijgedragen 

aan dit succes; 

 Er vindt een afwijking plaats als men zich alleen richt op het proberen te 

begrijpen van het succes van succesvolle bedrijven; 

 Geen rigoureuze empirische toetsing die is onderworpen aan collegiale 

toetsing; 

 Niet gebaseerd op fundamentele principes die al decennialang zijn 

besproken; 

 Captain hindsight: men wilt weten welke strategieën werken op voorhand. 

Bedrijven en markten 

Een bedrijf bevat natuurlijk maar een klein deel van de hele markt. Als er een hoge 

‘across’ markt variatie is, betekent dit dat markten het belangrijkst zijn. Wanneer 
er sprake is van een hoge ‘within’ markt variatie dan is het bedrijf het belangrijkst.  

 

Er zijn vier pijlers om strategieën te formuleren en implementeren: 

 Grenzen van de onderneming; 
 Markt- en concurrentieanalyse; 

 Positionering en dynamiek; 

 Interne organisatie. 

 
Micro-economie: kosten 

Kosten kunnen we verdelen in vaste kosten (fixed costs) en variabele kosten 

(variable costs). Daarnaast zijn er gemiddelde kosten 

(average costs) en marginale kosten (marginal costs). 
Ook zijn er nog verzonken kosten (sunk costs) en 

vermijdbare kosten (avoidable costs). 

 

TC(Q) = totale kosten op een bepaald niveau van de 

productie (Q). De totale kosten voorspellen de hoogst 
mogelijke efficiency van een bedrijf gekeken naar de 

huidige capaciteit.  
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De helling van de totale kosten gaat omhoog, zolang er kosten voor de productie 

van een extra eenheidproduct zijn (marginale kosten). Dit geldt niet voor digitaal 

gedistribueerde informatiegoederen.1 De totale kostenfunctie omvat de vaste en 
variabele kosten. De vaste kosten blijven constant als de output groeit. De 

variabele kosten groeien als de output groeit.  

 

Semi-vaste kosten zijn vaste kosten totdat een bepaald punt in de output wordt 
bereikt. Daarna worden de kosten variabel. 

 

     2 
 

𝐴𝐶(𝑄)  =
 𝑇𝐶(𝑄)

𝑄
. Dit is de functie voor de gemiddelde kosten. De gemiddelde kosten 

kunnen verminderen, constant blijven of groeien wanneer de output toeneemt. Als 

de gemiddelde kosten dalen, dan is er sprake van economies of scale. Wanneer 

de gemiddelde kosten verhogen is er sprake van diseconomies of scale. Als de 

gemiddelde kosten gelijk blijven dan noemen we dit constant returns to scale. 
Op het plaatje hierboven is te zien dat er tot punt Q’ sprake is van economies of 

scale aangezien de gemiddelde kosten per product dalen, dat er van Q’ tot Q” 

sprake is van constant returns to scale en dat vanaf Q” de gemiddelde kosten weer 

omhooggaan en er dus sprake is van diseconomies of scale. 

 
MC(Q) = bijkomende kosten voor het produceren van exact één meer 

eenheidproduct of output, oftewel de marginale kosten. Dit wordt ook wel 

genoteerd als ΔQ. 

𝑀𝐶(𝑄) =
(𝑇𝐶(𝑄 + ∆𝑄) − 𝑇𝐶(𝑄))

∆𝑄
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
3 

 

                                         
1 Rietveld, 2016, college 1, slide 11 
2 Rietveld, 2016, college 1, slide 12 
3 Rietveld, 2016, college 1, slide 13 
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Algemene regels over de relatie tussen MC (marginale kosten) en AC (gemiddelde 

kosten): 

 Wanneer de gemiddelde kosten dalen met de output: MC < AC. In dit geval 
is er sprake van economies of scale. 

 Wanneer de gemiddelde kosten toenemen met de output: MC > AC. In dit 

geval is er sprake van diseconomies of scale. 

 Wanneer de gemiddelde kosten gelijk blijven met de output: MC = AC. In 
dit geval is er constant returns to scale. 

 

Wet van vraag 

Om het optimale level van output voor maximale winst te bereiken, moeten we de 
vraagcurve weten. De gevraagde hoeveelheid is afhankelijk van vele variabelen, 

waarvan de meest opvallende de prijs is. De helling van de vraagcurve is 

neerwaarts: hoe lager de prijs, hoe hoger de gevraagde hoeveelheid. Hoe hoger 

de prijs, hoe kleiner de gevraagde hoeveelheid. 
 

Deze universele wet is niet van toepassing wanneer: 

 Hoge prijzen prestige verlenen of zorgen voor een verbeterd imago van een 

product. Denk hierbij aan bekende en dure merken, deze merken hebben 

een bepaald imago waardoor er meer vraag naar is. 
 Consumenten niet objectief kunnen beoordelen wat de potentie van een 

product is en de prijs als een teken van kwaliteit gebruiken. 
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Prijselasticiteit 
Veranderingen in de prijs beïnvloeden de vraagcurves van sommige producten 

meer dan anderen. De formule voor prijselasticiteit staat hieronder:  

 

𝜂 = −

∆𝑄
𝑄0

∆𝑃
𝑃0

  

 

𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 =

𝑉𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑖𝑙 𝑖𝑛 ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑
ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑

𝑉𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑖𝑙 𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠
𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠

=
𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠
 

 

                                         
4 Rietveld, 2016, college 1, slide 14 
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𝜂 = de procentuele verandering in de gevraagde hoeveelheid voor een 1% 

verandering in de prijs.  

 Als 𝜂 = 1 dan zijn goederen eenheid elastisch;  

 Als 𝜂 > 1 dan zijn goederen elastisch;  

 Als 𝜂 < 1 dan zijn goederen inelastisch.  

 

Factoren die de vraag naar goederen meer elastisch maken: 

 Als er veel substituten zijn; 

 Wanneer kopers een groot deel van hun inkomen besteden; 
 Als de input voor een goed zelf elastisch is. 

 

Factoren die de vraag naar goederen minder elastisch maken: 

 Wanneer er weinig alternatieven zijn; 
 Wanneer aankopen worden gesubsidieerd door middel van belastingen of 

verzekeringen; 

 Als er hoge overstapkosten zijn; 

 Als er een grote complementariteit met andere goederen is. 
 

Het kiezen van de juiste output 

De totale opbrengst TR(Q) is een functie van prijs en hoeveelheid. Daarnaast is er 

ook een marginale opbrengst MR(Q). Dit is de extra opbrengst bij het maken van 

exact één goed meer. De formule voor de marginale opbrengst: 
 

𝑀𝑅(𝑄) =
𝑇𝑅(𝑄 + 𝛥𝑄) − 𝑇𝑅(𝑄)

𝛥𝑄
 

 

Wanneer de elasticiteit laag is, kan de marginale opbrengst makkelijk negatief 

worden. Dit noemen we ook wel het revenue destruction effect. 

 

Dan bepalen we op de volgende manier de optimale output: 
 Wanneer MR > MC kan de winst verhoogd worden door meer te verkopen 

(ΔQ > 0), door de prijs te verlagen van goed Q; 

 Wanneer MR < MC kan de winst verhoogd worden door minder te verkopen 

(ΔQ < 0), door de prijs te verhogen van goed Q; 
 Wanneer MR = MC kan de winst niet verhoogd worden, de output en prijs 

voorgoed Q zijn hier op de optimale levels. 

Hogere marginale kosten rechtvaardigen meer elastische vraag om de winst te 

verhogen na een prijsverlaging. Dit is in de grafiek op de hieronder weergegeven.  
  

 
5 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                         
5 Rietveld, 2016, college 1, slide 16 
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Perfecte concurrentie 

Perfecte concurrentie vindt plaats in een industrie waar veel bedrijven identieke 

producten produceren. Dat wil zeggen dat de kopers veel invloed hebben op het 
beslissen van de prijs. In deze industrie is het mogelijk om de markt toe te treden 

en uit te treden. 

 

De gevraagde consumentenhoeveelheid is precies de afgeleverde hoeveelheid in 
de industrie: 

 Zolang voor een onderneming geldt: AC(Q) < P(Q), dan houdt deze firma 

de bevoorrading van de markt; 

 Rivale bedrijven blijven toetreden tot de markt, zodat het aanbod verschuift 
en P(Q) verlaagd wordt; 

 Als de vraag plotseling daalt, worden bedrijven gedwongen om de markt te 

verlaten (shake out); 

 Als gevolg hiervan stijgt de prijs weer met een bijpassende totale vraag en 
aanbod. 

 

In andere woorden: er is hier vrije toegang met alle mogelijkheden voor winst! Dit 

heeft ingrijpende gevolgen voor de strategievorming.  
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A. Introductie in macro-economie 
 

Dit is de samenvatting van de eerste twee hoofdstukken van de verplichte literatuur 
van het vak Macro-Economische en Institutionele Context uit het studiejaar 2015-

2016. 

 

In dit hoofdstuk wordt een introductie gegeven in de macro-economie. Om beter 
te begrijpen wat macro-economie inhoudt, moet worden gekeken naar 

economische evoluties en problemen over de hele wereld.  

 

Economieën kunnen op verschillende manieren gewaardeerd worden. Enkele 

belangrijke maatstaven hierbij zijn: 
 Output: de productie en productiegroei van de economie; 

 Werkloosheidspercentage: de proportie werkers zonder baan en wel 

zoekend naar een baan binnen een economie; 

 Inflatie: de mate van gemiddelde prijsstijging van goederen in een 
economie. 

 

Europa 

De Europese Unie kent 27 landen, de EU-27 genoemd. Binnen deze landen geldt 
een vrije markt; een economische zone waar mensen en goederen zich vrij 

kunnen bewegen. Deze groep landen heeft een grote economische macht. De 

gezamenlijke output van de EU-27 is hoger dan die van de VS. Binnen de EU-27 

wordt voornamelijk de Euro als valuta gebruikt. Binnen Europa zijn er echter drie 
grote problemen: 

 Hoge werkloosheid: het werkloosheidspercentage is gemiddeld 2% hoger 

dan het werkloosheidspercentage in de VS; 

 Inkomensgroei per persoon: de inkomensgroei per persoon in de EU is 

substantieel lager dan de inkomensgroei per persoon in de VS; 
 De Euro: niet alle economen zijn het erover eens dat een 

gemeenschappelijke munt goed is. 

 

Verenigde Staten 
De economie van de VS presteert sinds de laatste twee decennia erg goed. De 

economie is de afgelopen jaren echter wel in een recessie terecht gekomen. Dit 

had te maken met verschillende aspecten. De eerste oorzaak hiervan was de 

stijging van de olieprijs. Als olie duurder wordt, moeten landen een groter gedeelte 
van hun inkomen aan olieproducerende landen geven. Hiermee wordt de 

consumptie kleiner en gaat de economie achteruit. Ook een daling van de 

huizenprijzen heeft de Amerikaanse economie geraakt. Door deze daling hadden 

burgers minder te besteden, werd de consumptie kleiner en ging de economie dus 

achteruit. De val van de aandelenmarkt heeft de binnenlandse bestedingen ook 
kleiner gemaakt. Hierdoor werden de eigen vermogens van huishoudens kleiner, 

waardoor het duurder werd van banken geld te lenen. Als laatste stijgt het verschil 

tussen import en export steeds meer, waardoor de VS van andere landen geld 

moesten lenen.  
 

Grootste economieën 

Brazilië, China, India en Rusland, samen de BRICs genoemd, hebben één van de 

grootst groeiende economieën. Vooral de economie van China groeit enorm hard. 
Dit heeft vooral te maken met grote kapitaalinvesteringen en de snelle technische 

ontwikkelingen. De Chinese overheid moedigt buitenlandse bedrijven aan om zich 

in China te vestigen. Hierdoor stijgt de output en leren Chinese bedrijven hoe zij 

productiever kunnen werken. 
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B. Introductie in begrippen 
 

Om een basis te leggen voor de rest van het vak worden in dit hoofdstuk de 
belangrijkste begrippen van macro-economie uitgelegd. Zo komen bijvoorbeeld het 

BBP en inflatie ter sprake. 

 

Bruto Binnenlands Product 
De geaggregeerde output, ofwel totale output van het nationale inkomen, is het 

Bruto Binnenlands Product, BBP (Gross Domestic Product, GDP). Het BBP van 

een bepaalde periode kan op drie manieren berekend worden en heeft altijd 

dezelfde uitkomst: 

 Productiekant: de totale waarde van alle eindproducten (final products), 
ook wel eindproducten genoemd (géén halffabricaten). 

 Productiekant: de totale toegevoegde waarde in de economie. Dit is de 

waarde van de productie minus de waarde van de gebruikte halffabricaten 

in de productie. 
 Inkomenskant: de som van alle inkomens (loon plus winst). Niet te 

verwarren met het bruto nationaal inkomen. 

 
Hieronder een voorbeeld dat de verschillende manieren om het BBP te berekenen 
laat zien: 

 

Voorbeeld 1  BBP(1) BBP(2) BBP(3) 

Staalbedrijf  Autobedrijf  
Verkoop 
autobedrijf 200 

Verkoop 
staalbedrijf 100 

Loon 
Staalbedrijf 80 

Verkoop 100  Verkoop 200    

Verkoop 

Autobedrijf 200 

Loon 

Autobedrijf 70 

Kosten:   Kosten:     

Inkoop 

Autobedrijf -100 

Winst 

Staalbedrijf 20 

Loon 80  Loon 70      
Winst 
Autobedrijf 30 

   Inkoop staal 100  BBP 200  200  200 

Winst 20  Winst 30       6 

 

Nominale en reële BBP 

Het nominale BBP kan als volgt worden berekend:  
 

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝐵𝐵𝑃 = 𝑠𝑜𝑚 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑒𝑖𝑛𝑑𝑔𝑜𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒𝑛 ∗  ℎ𝑢𝑖𝑑𝑖𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 
 

Het nominale BBP wordt ook wel het BBP met huidige prijzen (GDP at current 
prices) genoemd.  

 

Om de productie in verschillende jaren met elkaar te vergelijken, wordt het reële 

BBP veelal gebruikt. Het reële BBP is het nominale BBP gecorrigeerd op 
prijsveranderingen. Het reële BBP wordt ook wel BBP in termen van goederen, 

BBP met constante prijzen of BBP gecorrigeerd voor inflatie genoemd.  

 

Behalve het niveau van het reële BBP, is het niveau van het reële BBP per hoofd 

van de bevolking (real GDP per capita) ook belangrijk. Dit is de ratio van het 
reële BBP in de populatie van een land. Economische groei wordt vaak 

weergegeven door de verandering in het BBP, waarbij positieve groei ook wel 

expansie (expansion) genoemd wordt en negatieve groei recessie (recession). 

 

                                         
6 Blanchard, O., Amighini, A., Giavazzi, F. (2013), Macroeconomics: A European 

Perspective, pp. 16 



Voorbeeldverslag Bedrijfskunde SlimStuderen 2016-2017 

 

Facebook.com/groups/SlimStuderenEURBedrijfskunde 

 
 

 

9 

Overige belangrijke macro-economische variabelen 

Behalve de belangrijkste variabele, het BBP, zijn er ook nog andere variabelen die 

van belang zijn in de macro-economie, zoals het werkloosheidspercentage en de 
inflatie.  

 

Werkloosheidspercentage 

Werk (employment) is het aantal mensen dat een baan heeft. Werkloosheid 
(unemployment) is het aantal mensen dat geen baan heeft, maar wel op zoek is 

naar een baan. De beroepsbevolking (labour force) bestaat uit de werkenden en 

de werklozen en kan dus als volgt berekend worden: 

 
𝐵𝑒𝑟𝑜𝑒𝑝𝑠𝑏𝑒𝑣𝑜𝑙𝑘𝑖𝑛𝑔 (𝐿) =  𝑊𝑒𝑟𝑘 (𝑁) + 𝑊𝑒𝑟𝑘𝑙𝑜𝑜𝑠ℎ𝑒𝑖𝑑 (𝑈) 

 

Het werkloosheidspercentage is de ratio van het aantal mensen dat werkloos is 

en het aantal mensen in de beroepsbevolking. Het werkloosheidspercentage kan 
dus als volgt worden berekend: 

 

𝑊𝑒𝑟𝑘𝑙𝑜𝑜𝑠ℎ𝑒𝑖𝑑𝑠𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 (𝑢) =
𝑊𝑒𝑟𝑘𝑙𝑜𝑜𝑠ℎ𝑒𝑖𝑑 (𝑈)

𝐵𝑒𝑟𝑜𝑒𝑝𝑠𝑏𝑒𝑣𝑜𝑙𝑘𝑖𝑛𝑔 (𝐿)
 

 
Het is belangrijk om te realiseren dat mensen pas werkloos zijn als zij geen baan 

hebben, maar wel op zoek zijn naar een baan. Mensen die geen baan hebben én 

niet zoeken naar een baan, worden gelabeld als niet in de beroepsbevolking.  

 
Economen kijken naar de werkloosheid om twee redenen: 

 Werkloosheid heeft een directe invloed op het welvaartsniveau van de 

werkloze bevolking; 

 Werkloosheid kan een teken zijn dat een economie zijn bronnen niet 

efficiënt gebruikt. 
 

Inflatie 

Inflatie is een stijging van het prijsniveau, deflatie een daling van het prijsniveau. 

Deflatie komt weinig voor. Om het prijsniveau te kunnen bepalen, wordt er gebruik 
gemaakt van twee prijsindices: de GDP (Gross Domestic Product) deflator en de 

Consumer Price Index (CPI). 

 De GDP-deflator wordt gedefinieerd als de ratio van het nominale BBP en 

het reële BBP in hetzelfde jaar. Het geeft de gemiddelde prijs van de 
eindproducten die in een economie worden geproduceerd. De BBP-deflator 

wordt als volgt berekend:  

 

𝑃𝑡 =
𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝐵𝐵𝑃

𝑅𝑒ë𝑙𝑒 𝐵𝐵𝑃
=

€𝑌𝑡

𝑌𝑡
 

 

De BBP-deflator wordt een indexnummer (index number) genoemd. Het 
geeft het percentage weer waarin het normale prijsniveau stijgt. Dit is dus 

een inflatiepercentage. Het nominale BBP is omgekeerd gelijk aan de GDP 

deflator maal het reële BBP in hetzelfde jaar. 

 De kosten van levensonderhoud worden bijgehouden aan de hand van de 
Consumer Price Index (CPI) en de Harmonised Index of Consumer 

Prices (HICP). Het CPI wordt maandelijks gepubliceerd in de VS. In Europa 

gebruikt men de HICP. De HICP weergeeft vergelijkbare maatstaven van 

inflatie in verschillende deelgroepen van Europa.  
 

Economen hechten waarde aan het kennen van de hoogte van de inflatie om 

verschillende redenen. Ten eerste stijgen lonen en prijzen tijdens perioden van 

inflatie niet proportioneel. Hierdoor beïnvloedt de inflatie de inkomensverdeling. 
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Inflatie leidt ook tot andere verstoringen. Vastgestelde prijzen blijven achter ten 

opzichte van andere prijzen. Hierdoor veranderen relatieve prijzen. Deze variaties 

in relatieve prijzen leiden tot meer onzekerheid, waardoor het lastiger is voor 
bedrijven om beslissingen voor de toekomst te maken. Ook belastingen kunnen tot 

meer verstoringen leiden wanneer deze niet aangepast zijn aan de inflatie.  

Het feit dat inflatie verschillende negatieve gevolgen heeft, wil niet zeggen dat 

deflatie goed is voor een economie.  
Hoge deflatie zal dezelfde problemen met zich meenemen als een hoge inflatie. De 

meeste macro-economen geloven dat de economie het beste presteert bij een 

inflatie die ligt tussen de 1% en 4%. 

 
Okun’s law en de Phillips curve 

Okun’s law beschrijft de relatie tussen de output en de werkloosheid. Het stelt 

dat de werkloosheid zal dalen als de groei van de output hoog is: 

 Een hoge outputgroei leidt tot een verlaging van het 
werkloosheidspercentage; 

 Een lage outputgroei leidt tot een verhoging van het 

werkloosheidspercentage. 

  

Er is echter ook een tegenovergestelde relatie gevonden. Dit wordt de Phillips 
curve genoemd. Deze curve stelt dat als de werkloosheid erg laag wordt, de 

economie waarschijnlijk oververhit wordt en dat dat leidt tot een opwaartse druk 

op de inflatie. De Phillips curve is de relatie tussen een verandering in de inflatie 

en de werkloosheid: 
 Een laag werkloosheidspercentage leidt tot een verhoging van het 

inflatiepercentage; 

 Een hoog werkloosheidspercentage leidt tot een verkleining 

inflatiepercentage. 
 


