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OVERHEIDSINVLOED

Marktfalen

M Marktfalen:
    ontstaat wanneer de markt goederen en diensten in het
    geheel niet kan voortbrengen. 
    Dergelijke goederen en diensten betreffen o.a. wegen,
    dijken en veiligheid die geproduceerd worden door
    instanties zoals leger, politie en justitie.

    De productie van deze goederen en diensten is dan een
    overheidstaak, en deze worden collectieve goederen en
    diensten genoemd.
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OVERHEIDSINVLOED

Marktfalen

M Marktfalen:
    Kenmerkend van deze collectieve goederen en diensten is
    dat niemand van het gebruik ervan is uit te sluiten. 
    Bovendien zijn de kosten ervan moeilijk overeenkomstig
    het gebruik ervan toe te rekenen aan individuen.  

    De prijzen ervan zijn nagenoeg onmogelijk vast te stellen,
    en zonder overheidsinvloed zullen ze niet gemaakt
    worden.
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OVERHEIDSINVLOED

Marktfalen

M Transacties die onder invloed van het marktmechanisme
    staan (onder vraag en aanbod) hebben alleen betrekking
    op producten en diensten die wél individueel gebruikt
    kunnen worden.  De individuele gebruiker gebruikt het
    betreffende product (bijv. een auto) met name voor
    zichzelf en kan anderen daarvan uitsluiten.

    Andere goederen en diensten zoals scholing, zijn voor de
    hele samenleving van belang, niet alleen voor de groep die
    daar nu direct gebruik van maakt.  
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OVERHEIDSINVLOED

Marktfalen

M Voorzieningen die voor de hele samenleving van belang
    zijn (en niet alleen voor de huidige gebruikersgroep)
    betreffen zgn. positieve externe effecten, hetgeen voor de
    overheid reden vormt om deze goederen en diensten te
    subsidiëren  (scholing, bijv., is van belang voor de toe-
    komstige hoogte van arbeidsproductiviteit, en daarmee
    voor de welvaart van de bevolking).
    Negatieve externe effecten treffen we bij producten zoals
    tabak en alcohol (vanwaar heffingen vanuit de overheid). 
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OVERHEIDSINVLOED

Marktfalen

M Subsidies en heffingen zijn dus enkele maatregelen waar-
    mee de overheid normen en waarden van het markt-
    mechanisme kan realiseren.  Tegelijkertijd kan de
    overheid prijsprikkels gebruiken om het gewenste gedrag
    uit te lokken, bijv. het beneden kostprijsniveau aanbieden
    van onderwijs, waardoor meer scholieren e.d. hiervan
    gebruik kunnen (zullen) maken. 

    Kortom: de overheid vervaardigt goederen en diensten of
    subsidieert de productie ervan om daarmee marktfalen op
    te lossen.  
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OVERHEIDSINVLOED

M Overheidsbestedingen bestaan uit overheidsconsumptie
    en overheidsinvesteringen.  Bij deze bestedingen is sprake
    van een tegenprestatie voor de uitgaven.  Hiermee worden
    collectieve goederen en diensten aangeschaft / geprodu-
    ceerd op het gebied van openbaar bestuur, infrastructuur,
    onderwijs, en defensie, politie en justitie.

Marktfalen
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OVERHEIDSINVLOED

M Overheidsbestedingen:
    F Overheidsconsumptie: de consumptieve bestedingen
        van de overheid, onderverdeeld in de netto materiële
        consumptie (waaronder ook defensie-uitgaven zoals
        tanks en kazernes, die men eerder bij de overheids-
        investeringen zou verwachten) en de lonen en
        salarissen.
    
    F Overheidsinvesteringen: betreft de aanschaf van vaste
        kapitaalgoederen door de overheid, zoals voor
        gebouwen, wegen, bruggen, spoor, dijken (collectieve
        goederen).

Marktfalen
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OVERHEIDSINVLOED

Marktfalen

M Overheidsbestedingen, 
    bedroegen in 2017 in totaal ca. € 203 miljard, zo’n 28%
    van het bruto binnenlands product tegen marktprijzen.

    Openbaar bestuur, betreft de regelgeving op allerlei
    terreinen, waaronder het voorbereiden en uitvoeren
    macro-economisch beleid en het uitvoeren van diverse
    maatregelen op het gebied van buitenlands beleid (grens-
    controles, uitgifte van paspoorten, e.d.). 

    Infrastructuur, betreft fysieke infrastructuur (wegen,
    spoorwegen, waterwegen, e.d.), en kennisinfrastructuur
    (waaronder de financiering van het onderwijs). 
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OVERHEIDSINVLOED

Marktfalen

M Overheidsbemoeienis die het gevolg is van marktfalen,
    heeft grote invloed op de intensiteit van de concurrentie 
    in een groot deel van de economie. 

    Dit is uiteraard niet van toepassing in de publieke sector
    (openbaar bestuur) welke niet aan concurrentie onder-
    hevig is.  Wat ook geldt voor de semi-publieke sector
    (waaronder maatschappelijke dienstverlening e.d.), en
    voor de niet-commerciële dienstverlening (meeste delen
    van de gezondheidszorg, zoals GGD, thuiszorg, e.d.).
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OVERHEIDSINVLOED

Marktfalen

M Verzelfstandiging:
    waar goederen en diensten
    van groot belang worden
    geacht voor het functioneren
    van de economie, heeft de
    overheid eerder bedrijven
    opgericht die een wettelijk
    monopolie verkregen (zoals
    nutsbedrijven, O.V., e.d.). 

    Inmiddels zijn tal van deze
    bedrijven verzelfstandigd,
    en dienen nu te concurreren
    met bestaande ondernemingen.
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OVERHEIDSINVLOED

Marktfalen

M De overheidsinvloed op prijzen, gebeurt door de prijzen
    van verschillende producten aan maximale of minimale
    hoogten te binden.



13

OVERHEIDSINVLOED

Marktfalen

M Maximumprijs, een vastgestelde prijs onder de even-
    wichtsprijs, waarbij de vraag groter is dan het aanbod 
    (vraagoverschot), en waarbij de overheid met een
    vergunningssyteem of i.d. de vraag zal moeten rantsoen-
    eren (huurwoningen sociale sector).

    Minimumprijs, een vastgestelde prijs boven de
    evenwichtsprijs, om producenten te beschermen tegen te
    lage prijzen.  Consumenten zijn dan ‘gedwongen’ om een
    hogere prijs te betalen dan op een vrije markt.  Het
    ontstane aanbodoverschot wordt dan door de overheid
    ‘overgenomen’ of uit de markt genomen / vernietigd.
    In dit verband zal de overheid tevens evt. productiequota
    instellen voor de betreffende producenten.
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OVERHEIDSINVLOED

Marktfalen

M Een andere vorm van belemmering van de marktwerking,
    zijn de subsidies voor goederen en diensten, bijv. zoals
    door huursubsidie ontstaat, en ook door het verlenen van
    belastingaftrek van hypotheekrente.

    Daarnaast hanteert de overheid voor verschillende
    producten andere belastingtarieven (zoals de verschil-
    lende BTW-tarieven).  
    Deze vorm van indirecte belastingen kunnen zorgen voor
    een belangrijk substitutie-effect, bijv.: alcoholische
    dranken met hoge accijnzen kunnen worden vervangen
    door dranken met lagere accijnzen. 
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OVERHEIDSINVLOED

M Marktimperfecties, ontstaan wanneer de markt ongewenst
    effecten heeft voor algemeen aanvaarde economische en
    zedelijke normen en waarden.

    Zo kan het gedrag van monopolisten leiden tot prijzen die
    veel hoger liggen dan de productiekosten, hetgeen
    maatschappelijk ongewenst kan zijn.

Marktimperfecties
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OVERHEIDSINVLOED

M Marktimperfecties:
    wanneer marktimperfecties ontstaan heeft de overheid de
    mogelijkheid dit gedrag te reguleren bijv. door middel van
    prijsregelingen, waarmee wordt ingegrepen in de
    concurrentiepositie van de betreffende ondernemingen.
    (Voorbeeld: toezicht en boete-oplegging door de OPTA (=

     Onafhankelijke Post-en Telecommunicatie-Autoriteit) t.a.v. KPN.

    Sommige overheidsmaatregelen hebben een verminder-
    ing, andere juist een verheviging van de intensiteit van de
    concurrentie tot gevolg.  

Marktimperfecties
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OVERHEIDSINVLOED

Mechanismen
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OVERHEIDSINVLOED

Mechanismen

M Wet- en regelgeving m.b.t. arbeid, betreffende aspecten
    zoals:

    F arbeidsvoorwaarden (loonvorming / CAO’s / arbeids-
        productiviteit: de gemiddelde productie per werknemer
        gedurende een bepaalde periode / bruto & netto loon);
    F arbeidsomstandigheden (arbeidstijden / omstandig-
        heden op het werk);
    F arbeidsverhoudingen (arbeidsovereenkomsten /
        flexibele arbeidscontracten / medezeggenschap). 
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OVERHEIDSINVLOED

M Ordening van het bedrijfsleven, betreffende aspecten
    zoals:

    F mededingingswetgeving (prijsafspraken / markt-
        verdeling / wet economische mededinging);
    F winkelsluitingswet (openingstijden van winkels);
    F vestigingswetgeving (kwaliteit van het ondernemer-
        schap / ondernemersvaardigheden: industrie, bouw-
        nijverheid, detailhandel, dienstverlening). 

Mechanismen
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OVERHEIDSINVLOED

Mechanismen

M Milieubeleid, betreffende aspecten zoals:

    F nationaal milieubeleidsplan;
    F milieu-indicatoren (welke activiteiten oefenen een
        zekere druk uit op het milieu);
    F landbouw- en visserij nijverheid;
    F autogebruik / energieverbruik;
    F eco-taks. 
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OVERHEIDSINVLOED

Mechanismen

M Regelgeving omtrent producten, betreffende aspecten
    zoals:

    F productnormen (normalisatie: NEN, ISO, e.d.); 
    F normen in het algemeen belang (veiligheid /
        gezondheid / warenwet / verpakkingsconvenant);
    F keurings- en certificeringsprocedures (KEMA, TÜV, e.d.).


