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Trefwoorden
Publieke economie, marktfaling, overheidsfaling, publieke keuze, ongelijkheid,
armoede, sociale keuze, optimale belastingen.
Situering
Deze cursus wil een analysekader aanbieden van waaruit de noodzaak van
overheidsingrijpen in de economie kan verklaard worden, en van waaruit de gevolgen
van dit ingrijpen kunnen geanalyseerd worden. De aandacht gaat hierbij naar zowel
positieve als normatieve analyse.
Inhoud
Publiek economie bestudeert de rol van de overheid in het economische gebeuren
vanuit zowel een positief als een normatief kader. Om deze analyse tot stand te
brengen worden hoofdzakelijk micro economische analyse instrumenten gebruikt.
Het eerste deel bestudeert de voorwaarden waaronder markten leiden tot een efficiënte
allocatie. Als deze voorwaarden niet voldaan zijn (omwille van de aanwezigheid van
publieke goederen, externaliteiten of asymmetrische informatie), dan falen markten, en
kan overheidsingrijpen een efficiëntere allocatie tot stand brengen. Het ingrijpen van de
overheid is evenwel niet feilloos. Deel twee bestudeert daarom overheidsfalingen die
ontstaan door democratische besluitvorming, bureaucratie en de invloed van
belangengroepen. In het derde deel bekijken we ongelijkheid en armoede: hoe zij
ontstaan, hoe we ze kunnen meten, en hoe zij evolueren. In het volgende deel wordt
het sociale keuze probleem geformuleerd. We analyseren zowel traditionele sociale
keuze als gelijkheid van kansen. Het laatste deel beschrijft de gevolgen van
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belastingen, en introduceert de literatuur over optimale belastingen.
Begincompetenties
Micro-economie: beslissingstheorie.
Eindcompetenties
1 Begrijpen onder welke omstandigheden markten niet efficiënt werken.
2 Begrijpen waarom de overheid er niet altijd in slaagt om de efficiëntie van de
1 economie te verhogen.
3 Inzien hoe ongelijkheid en armoede ontstaat.
4 Inzicht in de manier waarop ongeljkheid en armoede gemeten worden.
5 Verklaren waarom overheidsingrijpen in bepaalde domeinen noodzakelijk is.
6 Kritisch reflecteren over de vorm die overheidsingrijpen dient aan te nemen.
7 Inzicht in de normatieve criteria die door economisten worden gebruikt.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen, online hoorcollege, online hoorcollege: plenaire oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Interactief hoorcollege.
Leermateriaal
Eigen nota’s ter beschikking gesteld door de lesgever. Geraamde totaalprijs: 8 EUR
Referenties
• Hindriks, J. en G.D. Myles (2006), Intermediate Public Economics, MIT Press.
• Connolly, S en A. Munro (1999), The Economics of the Public Sector, Prentice Hall
• Europe.
• Myles, G.D (1994), Public Economics, Cambridge University Press.
• Atkinson, A.B. en J.E. Stiglitz (1980), Lectures on Public Economics, McGraw-Hill.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Begeleiding door een professor.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Mondeling met schriftelijke voorbereiding.
Eindscoreberekening
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