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Trefwoorden
Marktwerking, mededingingsbeleid, regulering, overheidsfalen

Situering
Inhoud
Het vak 'Marktwerking' gaat na wanneer de overheid moet ingrijpen in de markt en
wanneer ze de markt haar gang moet laten gaan? In principe moet de overheid enkel
ingrijpen in geval van marktfalen in enge of brede zin. Ze doet dit o.a. via het
concurrentie- en reguleringsbeleid. Zo kan voorkomen worden dat ondernemingen
door hun marktgedrag allerlei inefficiënties veroorzaken. Deze overheidsinterventie kan
evenwel op zijn beurt weer nieuwe distorsies veroorzaken. Na een economische
analyse volgt een toelichting van de Belgische en Europese praktijk terzake.

Begincompetenties
Economie (A) en (B), Micro-economie

Eindcompetenties
Inzicht in de basisconcepten van het mededingings- en het reguleringsbeleid.
Kritische reflectie: theorie en praktijk van het mededingings- en het reguleringsbeleid
kritisch kunnen evalueren.
Denk- en redeneervaardigheid: De verbanden en oorzaak-gevolgrelaties tussen
gedragingen van bedrijven en overheidsoptreden in kaart kunnen brengen.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Leermateriaal
F. Naert & A. Cottyn, Marktwerkingsbeleid in Belgie en de EU - Een economische
inleiding, Intersentia, 2010
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Referenties
M. Motta, Competition policy, Theory and practice, Cambridge University Press, 2004
P. Buccirossi, Handbook of antitrust economics, MIT Press, 2008

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Mogelijkheid tot vragen of afspraak via mail.
Studiematerialen beschikbaar op Minerva.

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Eindscoreberekening
50% periodegebonden evaluatie
50 % werkstuk
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