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1. Inle~ding 

Het Belgisch systeem van prijzenreglementering 
bestaat sinds de Tweede Wereldoorlog. Gedurende de 
na-oorlogse periode werd het systeem voortdurend 
gewijzigd en werd het ook steeds komplekser. Sinds 
1985 werd cen nieuwe faze ingeluid naar meer 
liberalizering. 
een groot deel 
bestaan zodat 

Ondanks deze liberalizering blijft 
van deze komplekse reglementering 

een minister op elk ogenblik de 
prijzenkontrole weer kan opvoeren. De vraag over de 
effektiviteit van de prijzenreglementering blijft dan 
ook aktueel. 

In deze studie proberen we twee vragen te 
beantwoorden. Ten eerste, in welke mate heeft de 
Belgische prijzenreglementering sukses gehad als 
instrument van inflatiebestrijding ? Dit is de vraag 
naar het sukses van de prijzenreglementering op het 
makro-ekonomisch vlak. 

Ten tweede, stellen we de vraag of het systeem het 
mogelijk gemaakt heeft dat de prijzen van de 
produkten en diensten die de overheid aan een 
speciale kontrole onderwerpt ook trager stijgen dan 
anders het geval zou geweest zijn ? Di t is de vraag 
naar het sukses van de prijzenreglementering op het 
mikro-ekonomisch vlak(l). 

In een open 
wisselkoers 

ekonomie, 
afstemt 

zoals 
op 

Belgi~. 

zijn 
die zijn 

voornaamste 
handelspartners, is de binnenlandse inflatie in grote 
mate bepaald door de inflatie die in deze landen 
heerst. Dit wordt duidelijk geillustreerddoor figuur 
1. We tonen er de Belgische inflatie en de inflatie 
in de geindustrialiseerde landen gedurende 1955-85. 
Bet valt onmiddellijk op dat vooral gedurende 1955-76 

o 
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de Belgische inflatie 

inf1atie volgde. Sinds 
inf1atie enige afwijking 

nauwgezet de bui ten landse 
1976 kent de Belgische 
van dit patroon. Er doen 

zich dan twee fazen voor. Gedurende 1977--82 is de 
Belgische inf1atie onder de buitenlandse inflatie. 
Sinds 1982 kennen we het omgekeerde patroon. De 
eerste periode valt samen met de periode tijdens 

dewelke de BF, tengevo1gc van zijn band met de DM, 
een sterke (effektieve) appreciatie kende. Sinds 1982 
daarentegen ondervond de BF een effektieve 
depreciatie. 

Inflatie in Belgie (PB) en in industrielanden (PIC) 
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Bron IMF, International Financial Statistics. 
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De voorgaande beschouwingen brengen ons tot wat in de 
ekonomische teorie bekend staat als de. "koopkracht
pariteitsteorie". Dcze stelt dat de binnenlandse 
inflatie in een open ekonomie in verband staat met de 
wereldinflatie en met de evolutie van de wisselkoers 
van het land (depreciaties en appreciaties van de 
munt). We kunnen dezc teorie in de volgende 
vergelijking op een syntetische manier weergeven 

Pb = Pw + S (1) 

met Pb de Belgische inflatie; Pw = de 
wereldinflatic; S = de depreciatie van de nationale 
munt t. o. v. de andere munten in de wereld (bij een 
appreciatie wordt Seen negatief getal, en wordt de 
binnenlandse inflatie gedrukt). 

We zullen 
laat ons 

nu deze teorie toetsen 
dan ook toe na 

voor BelgHL Di t 
te gaan of de 

prijzenreglementering belangrijk is geweest in de 
verklaring van de Belgische inflatie. We zullen in 
fei te aantonen dat we met de twee variabelen 
(wereldinflatie en wisselkoers) het Belgisch infla
tiefenomeen (haast) volledig kunnen verklaren, en dat 
de invloed van andere variabelen, in het bijzonder de 
prijzenregelementering, verwaarloosbaar is. 

We kunnen nu de koopkrachtpariteitsteorie, vervat in 
vergelijking (I), omvormen tot een ekonometrische 
relatie : 

Pb = a ( Pw + S) + U 

met a de ko~fficient die 
wereldinflatie en wisselkoers 

het 
op de 

(2) 

effekt van 
binnenlandse 

inflatie weergeeft. De koopkrachtpariteitsteorie 
voorspelt dat deze koefficient niet signifikant 
verschillend van 1 mag zijn. U is de foutenterm, en 
bevat de invloed van de andere mogelijke verklarende 

o 



variabelen, en meer 
prijzenreglementering. 
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in het bijzonder, van de 

Bij het schatten van vergelijking (2) stellen zich 

twee prob lemen. Een eerste heeft te maken met het 
feit dat de koopkrachtpariteitsteorie een lange 
termijn teorie is. M. a.w. we mogen niet verwachten 
dat deze relatie op maand- kwartaal-- of zelfs op 

jaarbasis geobserveerd zal worden. We moeten bij de 
schatting van vergelijking (2) terdege rekening 

houden met vertragingen in de effekten van 
wereldinflatie en wisselkoers. We doen dit door 
vergelijking (2) am te vormen tot de volgende 

dynamische vergelijking : 

Pb t = a ( Pw t + St) + \-I Pb t - 1 + Ut (3) 

waarbij het subscript t het jaar voorstelt. Pbt-l is 
de vertraagde inflatie in Belgil!; de kol!fficient \-I 

meet dan de vert raging 1n de effekten van de 
wereldinflatie en de wisselkoers. We veronderstellen 
hier dus een vertragingsstruktuur van het "Koyck" 
type(2) . 

Een tweede probleem heeft te maken met het feit dat 
de koopkrachtpariteitsteorie een evenwichtsrelatie is 
die niets zegt over de richt ing van de kausa] i tei t. 
Voor het effekt van de wereldinflatie stelt dit geen 

probleem. We kunnen er immers van uitgaan dat voor 
een klein land zoals Belgil! de richting van de 
kausaliteit eenduidig is De wereldinflatie 

be'lnvloedt de Belgische inflat ie en niet omgekeerd. 
Er zal dus geen simultane'lteitoptreden tussen Pb en 

Pw. Di t is echter niet a priori duidelijk voor de 

wisselkoers. Bet kan immers niet ui tgesloten worden 
dat niet aIleen de wisselkoers de Belgische inflatie 
verklaart, maar dat ook omgekeerd de Belgische 

inflatie de wisselkoers be'lnvloedt. Indien een 
dergelijke simultane'lteitbestaat zal het gebruik van 
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de gewone kleinste kwadraten met ode bij de schatting 
van vergelijking (3) tot een vertekening Ieiden. 

Hoewel deze simultaneiteit teoretisch kan optreden, 

is ze waarschijnIijk weinig belangrijk in het 
Belgische geval. Di t heeft te maken met het 
wisselkoersregime van BelgHL Tot in 1973 was onze 

wisselkoers vastgekoppeld aan de dollar. Sinds 1973 
behoorde Belgigtot de Europese "slang" (tot 1979) en 

sinds 1979 tot het EMS. Dit betekende dat de 

effektieve wisselkoers van de BF bepaald werd door 
exogene faktoren, in het bijzonder door de evolutie 
van de dollar/DM koers. Het is zeer onwaarschijnlijk 
dat de Belgische inflatie een invloed ui toefende op 
deze koers. We kunnnen dus gerede1ijk aannemen dat de 
wisse1koers van de BF t. o. v. de andere munten een 
exogene variabele is(3) 

De resu1taten van de schatting van verge1ijking (3) 

worden weergegeven in tabel 1. We kunnen hieruit het 

volgende bes1uiten. Ondanks zijn eenvoud is de 
koopkrachtparitei~s-teorie een krachtige teorie 
Ongeveer 85% van de Be1gische inf1atie kan verk1aard 
worden door de wereldinflatie en d~ wisselkoers
bewegingen. Daarenboven is de lange termijn 
gevoeligheid van de Belgische inflatie t. o. v. deze 
twee variabe1en is, zoa1s de teorie het voorspe1 t, 
niet signifikant verschi11end van 1(4). 

'i 
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Schatting::;resultaten van vergelijking(}) 
(steekproefperiode 1955-85) 

a 

0.29 
(0.06) 

0.63 
(0.08) 

SER 

0.84 1.2 

Noot : De cijfers tussen haakjes stellen de 
standaardfout voor. SER is de standaardfout 
van de regressie. 

Indien de prijzenreglementering een effekt heeft op 
de Belgische inflatie dan 1 ijkt ui t deze resul taten 
dat de residuele verklaringskracht van deze variabele 
gering moet zijn. Om hierover meer inzicht te 
verwerven, tonen we de resultaten van de simulatie 
van de geschatte vergelijking (3). M.a.w. we gaan na 
welke de inflatie zou geweest zijn indien aIleen de 
effekten van de wereldinflatie en de wisselkoers, 
zoals geschat in tabel I, zouden gespeeld hebben. De 
resul taten worden in figuur 2 weergegeven. Over het 
algemeen voIgt de gesimuleerde inflatie nogal nauw de 
geobserveerde inflatie (de "root-mean-squared error" 
van deze simulatie is 1.1). Er zijn weliswaar korte 
termijn afwijkingen tussen deze beiden, doch deze 
slaan altijd om. M.a.w. de perioden tijdens dewelke 
de Belgische inflatie beneden de inflatie lag die 
veroorzaakt werd door de wereldinflatie en de 
wisselkoersveranderingen, worden aItijd gevolgd door 
perioden waarin het omgekeerde het geval was. Di t 
Ieidt tot de volgende mogelijke interpretatie over 
het effekt van prijzenreglementering Bet is niet 
uit te sluiten dat prijzenkontrole tijdeIijk de 
inflatie drukt beneden het niveau zoals voorspeld 
door de koopkrachtpariteitsteorie. Er voIgt dan 
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echter altijd een inhaalbeweging die de binnenlandse 
inflatie weer boven dit niveau duwt. Dit betekent 
dat, indien de pri jzenkontrole een effekt heeft, di t 
effekt slechts op korte termijn bestaat. Daarenboven 
moet op basis van de empirische resultaten 
vastgesteld worden, dat deze korte termijn effekten 
(indien ze werkelijk bestaan) slechts klein zijn. De 
afwijking tussen de feitelijke inflatie en deze zoals 

voorspeld door de koopkrachtpari tei t is zelden meer 
dan 2%. 

Het is niet onbelangrijk er hier de nadruk op te 
leggen dat deze interpretatie de meest gunstige is 
voor de prijzenkontrole. Het is ook best mogelijk dat 
de tijdelijke afwijkingen die we gekonstateerd hebben 

in de koopkrachtpari tei tsrelatie helemaal niets te 
maken hebben met de prijzenkontrole, en te wijten 
zijn aan andere faktoren. 

Uit de voorgaande diskuss'ie onthouden we alvast het 
volgende: Prijzenreglementering is geen goed 
instrument om de lange termijn bewegingen in de 
inflatie tegen te gaan. Di t hoeft in fei te niet te 
verwonderen. Immers, een prijzenkontrole bestrijdt 

een fenomeen, en niet de oorzaak van de inflatie, die 
in een open ekonomie zoals de Belgische terug te 
voeren is tot internationale faktoren en tot de 
muntpoli tiek. Zelfs indien een prijzenkontrole erin 
zou slagen om de binnenlandse inflatie te drukken is 
dit effekt meestal klein en tijdelijk. 
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3. Mikro-ekonomische 

.regl ement E!.ri ng: 

9 

effekten van 

Heeft de prijzenkontrole ertoe geleid dat de 
produkten die de overheid aan speciale reglementering 
onderwerpt minder snel in prijs stijgen ? Deze vraag 
over de mikro-ekonomische effekt i vi tei t van de 
prijzenreglementering is een heel verschillende vraag 

dan deze die we in de vorige sektie bestudeerden. Het 
is immers best mogelijk dat de prijzenreglementering 
effekt ief is op het mikro--ekonomische vlak, zonder 
dit te zijn op het makro-ekonomische niveau. De 

prijzenkontrole kan er in principe voor zorgen dat 
een aantal prijzen laag zijn. Dit zorgt er dan echter 
voor dat de koopkracht die door deze lage prijzen 

vrij komt, tot een verhoogde vraag aanleiding geeft 
en zo tot verhoogde prijzen 1eidt in deze sektoren 

die niet (of minder) onderhevig Z1Jn aan pr1Jzen
reglementering. Het effekt op de inflatie (dit is een 
a1gemene prijsstijging) wordt hierdoor teniet gedaan. 

Het beantwoorden van de vraag naar de mikro
ekonomische effektiviteit van de prijskontrole wordt 
uiteraard bemoei1ijkt door het feit dat we nooit 
zu1len weten wat er zou gebeurd zijn indien de 
reglementering niet had bestaan. Toch zu11en we 

pogen, door het vergelijken van de prijsevolutie van 
de produkten die onderhevig zijn aan al1erlei vormen 

van kontrole met deze die vrij kunnen bepaald worden, 
een inzicht te krijgen in de mogelijke effekten van 

prijzenreglementering. 

In een eerste stap vergel ijken we de prijsevolut ie 
van de produkten die onderhevig zijn aan kontrole met 
deze die het niet zijn. Konkreet worden de prijzen 

van 175 produkten gevo1gd over een peri ode van tien 
jaar (1975-1985)(5). Gedurende dit decennium waren 

de diverse prijsreglementeringen onafgebroken van 
kracht. Zij werden in 1981 en 1982 (na de devaluatie) 
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nog verscherpt. In 
steekproef samengesteld 
101 gereglementeerd zijn 

eerste instantie werd een 
van 133 art ike len , waarvan 

(aangeduid als GERPI). De 
overige 32 vallen enkel onder hel stelsel der normale 
prijzen (NP). Het betreft hier zowel produkten die 
aan sterke seizoenschommelingen onderhevig ZlJn en 
aldus de facto aan de prijskontrole ontsnappen, als 
een aantal intellekluele en daarmee gelijkgestelde 
vrlJe beroepen. In tweede instantie werd de 
steekproef uitgebreid met een aantal artikclen (29 in 
het totaal) die bui ten het gewone kader der 
prijsreglementering vallen. Hetzij omdat zij van een 
uitzonderingsstatuut genieten (de ministeri~le 

circulaires), hetzij omdat zij deels of gcheel onder 
de bevoegdheid van een andere instantie vallen (de 
farmaceutische specialitciten, vcrzckeringen, gezond
heidszorg, energieprijzen en huurprijzen). Verder 
werden ook een aantal diensten opgenomen waarvoor 
overwegend overheidstarieven gelden (bus, tram en 
spoorwegen, telefoon, post en teledistributie; 13 in 
het totaa1)(6). 

De steekproef bestrijkt zoals gezegd de periods 1975-
1985. Als data werden eerst de indexcijfers van 1985 
(basis 1974/75) gebruikt. Zij bleden een perspektief 
op de lange termijnevolutie van de betrokken prijzen. 

De resultaten van deze vergelijking worden in tabel 2 
weergegeven. 



Tabel 2 

GEHP I 

GEHP 

NP 

Noot 

Bron 
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Evolutie van de~~~e~J~JnEOIl!~EOrclEO~Ild~ 

normale J?E.~J.:1:.~11 (indices 1985;,1974/75 
100) 

gemiddelde t-toets 

208,4 4,0 

207,4 3,5 

196,7 

(1) De t--waarden in de tweede· kolom toetsen 
voor het verschil tussen de gemiddelde 
prijsindex van GEHPI en NP, en tussen GEHP 
en NP 

(2) GEHP I slaat op de steekproef van 101 
produkten die onderhevig zijn aan 
prijzenreglementering; NP is de steekproef 
van 33 produkten die allen onderworpen 
zijn aan het stelsel van normale prijzen; 
GEHP GERP I + 22 produkten die door 
ministeriele circulaires worden geregeld 
of die gereglementeerd worden door andere 
instanties dan het minisierie van 
ekonomische zaken. 

NIS, Sociale Statistieken 

Bet meest opvallende in deze vergelijking van 
gereglementeerde en niet-gereglementeerde produkten 
is dat de eersten gemiddeld met ongeveer 108 % 

duurder z~Jn geworden tussen 1975 en 1985, tegen 
slechts 97 % voor de niet-gereglementeerde pradukten. 

o 
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In tabel 2 werd tevens getoetst of het verschil dat 
we observeren tusseD de gemiddelde prijsevolutie vaD 
gereglemeDteerde en Diet-gereglementeerde produkteD 
statistisch signifikant is. De t-toets die we 
uitvoeren wijst erop dat dit verschil statistisch 

signifikant is. Dit is eeD merkwaardig fenomeen. Men 
zou immers verwachteD dat de prijzen van de produkten 

die niet onderhevig zijn aaD kontrole sneller stijgeD 
dan de gekontroleer.de pri.jzen. Het tegendeel blijkt 

waar te zijn. 

Bet kan ook verhelderend zijn de jaarlijkse evolutie 
van de prijsstijgingen van gereglementeerde en niet
gereglementeerde produkten Da te gaan. Di t wordt in 

figuur 3 gedaan. Hieruit blijkt dat de versnelling 
van de inflatie in de gekontroleerde sektor zich 
vooral situeert in de periode 1982-84. Dit valt samen 
met de post-devaluatie periode tijdens dewelke een 
verscherpte prijzenkontrole werd toegepast. Sinds 
1985 daarentegen kennen we weer een liberalizering. 

Het is echter nog te vroeg om de effekten hiervan op 
de prijzen te kunnen ontdekken. 

De Belgische prijzenreglementering neemt vele vormeD 

aan. Het gemiddelde dat we in tabel 2 berekenen zou 
daarom een niet representatieve statistiek kunnen 
zijn van de prijsevolutie van de gereglementeerde 
produkten. We hebben daarom de 101 gereglementeerde 

produkten verder onderverdeeld in vier kategori~n:de 
programma-overeenkomsten (PO), de sektori~le 

maximumprijzen (SMP), de sectori~le en individuele 
prijsverhogingsaangiften (SPVA en IPVA). (Voor een 
juiste omschrijving van 

kronologisch kader van 
deze begrippen, al sook het 

het prijsbeleid, wordt de 
lezer verwezen Daar appendix I). 

Het resul taat 

weergegeven. 

verschillende 

van de berekeningen wordt in tabel 3 

We konstateren dat voor de vier 
reglementeringskategorieen de jaar-
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lijkse prijsstijging groter was dan voor de groep van 

niet gekontroleerde produkten. Ook zijn deze 
verschillen tussen gekontroleerde en niet-gekon
troleerde prijzen statistisch signifikant, behalve in 
het geval van de sektori~lemaximumprijzeD. 

Tabel 3 f,::~j:>j~cl~J{ ...... yaI.I ..cl~ ..... Y~Ef'>«:;i.J:~}!~Il.cl .. ~ ... E.~.I{.!.~.Il:l .. ~.I.I .. ~.~.::::: 
. rinl{:;;l<a~~~o ri e e.~ ..... ~.I.I.}!Jl'l.~ ........ (}!J?4:::::7? .... =JQ9J 

gemiddelde t-toets 

NP 196.7 

PO 212.8 2,6 

SMP 202.3 1,5 

SPVA 207.1 3,0 

IPVA 211. 4 4,0 

Noot : PO = de programma-overeenkomsten , SMP = de 
sectori~lemaximumprijzen , SPVA = de 
sectori~leprijsverhogingsaangiften, IPVA = de 

individuele prijsv~rhogingsaangiften 

Bron NIS, Sociale Statistieken 

Er is hier dus 
verklaring moet 

een merkwaardig fenomeen Jat 
krijgen. Het zoeken naar 

verklaring doen we in de volgende sekties. 

een 
een 
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Statistieken 
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4. l)e polit ieke .. e}(onomie vande prijzenr~t{1~Inent~rint{ 

Het feit dat de gekontroleerde prijzen sneller stegen 
dan de niet gekontroleerde prijzen kan op twee 
manieren verklaard worden. Een eerste hypotese is dat 
de overheid vooral die prijzen zal kontroleren die 
een neiging vertonen om snel te stijgen. Het feit dat 

gekontroleerde prijzen sneller stijgen hoeft dan niet 
te betekenen dat deze kontrole ineffektief is 

geweest. Het Z()U immers best kunnen dat zonder deze 
kontrol~ deze prijzen nog sneller zouden gestegen 
zijn. 

Een tweede hypotese kan bestempeld worden als de 

"politieke ekonomie" van de prijzenregelementering. 
Deze kan als voIgt geformuleerd worden. Wanneer de 
overheid een produkt aan prijzenkontrole onderwerpt 

geeft ze meteen een signaal aan de producenten om 
zich te verenigen om zodoende politieke druk te 
kunnen uitoefenen die, indien suksesvol, tot een 
hogere prijs kan leiden. Deze politieke druk heeft de 
meeste kansen tot sukses als de producenten koalities 

aangaan met de vakbonden. Vakbonden hebben er in dit 
geval ook bclang bij om met de producenten samen te 
spannen, omdat de hogere prijzen die langs de 

politiek worden bekomen ook toelaten om hogere lonen 
te bekomen. Dus koalities tussen producenten en 

vakbonden ontstaan waarvan het doel is het ekonomisch 
surplus dat door deze politieke aktie wordt 

gerealiseerd, onder elkaar te verdelen. 

In tegenstelling 
overheid gezien 
algemeen belang, 

tot de voorgaande hypotese waar de 
wordt als de belichaming van het 
wordt in deze tweede hypotese de 

overheid beschouwd als een groep van mensen die zijn 
eigen welvaart maximiseert. Het kan dan niet 

uitgesloten worden dat deze overheid prijsverhogingen 
toestaat om op die Manier politieke steun van 
werkgevers en werknemers af te kopen(7). 
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Een belangrijk neveneffekt van dit mechanisme is dat 
in een dergelijke gepolitiseerde markt de 
konkurrentie wordt afgezwakt. Immers, vermits de 
prijzenreglementering beroepsfcderaties in het leven 
roept of verst~rkt, leidt ze ook tot een kartellering 
van de markt en tot een vermindering van d(~ 

onderlinge konkurrentie. Deze verminderde konkurren
tie in de gereglementcerde markt ondermijnt eewan 
de krachtigste kontrolemechanismen die ervoor kan 
zorgen dat de konsumenten lage prijzen kennen(8). Op 
termijn leidt deze verminderde konkurrentie tot 
hogere prijzen in de gekontroleerde markten. 

Ret is uiteraard niet eenvoudig am empirische toetsen 
te ontwikkelen die toelaten eenvan deze twee 
verklaringen 
metoden toe 
zullen hier 

te verwerpen. Toch laten ekonometrische 
dergelijke toetsen te ontwikkelen. We 

een aantal ekonomische variabelen 
afzonderen die verschillen in prijsstijgingen kunnen 
verklaren (bij voorbeeld, verschillende loonevolutie, 
of verschillende importprijsstijgingen). 

We doen dit door gebruik te maken van een model 
waarin de konsumptieprijzen gespecifieerd worden als 
een "mark-up" boven loonkosten en importprijzen. We 
voegen aan dit model dan een "politieke" variabele 
die het effekt meet van de prijsreglementering. Di t 
leidt ertoe het volgende ekonometrisch model te 
specifi~ren: 

Pi= aRi + PWi + 8PMi + Ui (4) 

met Pi = de prijsindex van produkt i in 1985 (1974-
75=100) ; 

Wi = de index van de loonkosten in de produktie 
van i in 1985 (1974-75=100); 

PMi = de importprijsindex van produkt i in 1985 
(1974-75=100) ; 
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de "politieke" variabele, 
variabele die de waarde 

d. i. een dummy 
I aanneemt als 

produkt i gereglementeerd is, en 0 wanneer 
het produkt niet gekontroleerd is; 

Ui = de foutenterm. 

Indien de ko~fficient van de politieke variabele 
signi fikant negat ief is dan beslui ten we dat 
prijsreglementering het effekt van loonstijgingen en 

importprijsstijgingen heeft afgezwakt, en verwerpen 
we de "politieke ekonomie"-hypotese die stelt dat de 
prijsreglementering zelf een oorzaak is van snelle 

prijsstijgingen. Indien, daarentegen, deze ko~ffi

cient signifikant positief is dan kunnen we besluiten 
dat de prijzenkontrole heeft bijgedragen tot 
prijsstijgingen die het effekt van de lonen en de 

importprijzen overtreffen. In dat geval verwerpen we 
de eerste hypotese, die stelt dat de overheid vooral 

die prijzen aan kontrole onderwerpt die om ekono
mische redenen aan snelle prijsstijgingen onderhevig 
zijn. 

Ret model werd geschat gebruik makende van dezelfde 
steekproef van produkten als in tabel 2. Voor wat 
betreft de loon-- en importprijsindices kon niet 
dezelfde produktklassifikatie gebruikt worden. Als 
basis werden sektori~le gegevens gebruikt. De 
produkten werden dan in de verschillende sektoren 
geklasseerd, zodat in vergelijking (4) de prijsindex 
van produkt i verklaard wordt door de loon- en 
importprijs van de sektor waartoe produkt i behoort. 

Vergelijking (4) werd geschat op een steekproef van 

122 produkten, zonder de diensten. Deze laatsten 
bevatten immers weinig of geen invoer, zodat er ook 
voor deze diensten geen relevante importprijsgegevens 

bestaan. Een tweede versie van vergelijking (4), 
zonder de importprijsvariabele, werd daarom ook 

I;: :1 

, 
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gespecifieerd en geschat op een ruimere steekproef 

van 174 goederen en dienstcn. De resultaten van deze 
schattingen worden in tabel 4 weergegeven. 

reglementering (0) 

lonen (f.l) 

importprijs (8) 

standaardfout 
van de regressie 

steekproef zonder 

diensten 

13,0 
(4,8) 

0,94 
(0,03) 

0,05 
(0,025) 

31,2 

Noot : de cijfers tussen haakjes zijn 
standaardfouten. 

steekproef met 

diensten 

18,2 
(6, 1) 

0,94 
(0,03) 

31,4 

Uit tabel 4 kunnen de volgende besluiten getrokken 

worden. Verschillen in loon- en importprijs-

ontwikkelingen hebben een signifikante invloed op de 
verschillen in de prijsontwikkelingen tussen 

produkten. Na korrektie voor deze effekten ~lijkt de 
reglementeringsvariabele een signifikant positief 
effekt te hebben op de prijzen. M.a.w. gegeven het 
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effekt van lonen en importprijzen, voegt de 
prijzenkontrole er nog iets aan toe, en zorgt er 
blijkbaar voor dat gekontroleerde prijzen sneller 
st ijgen. Dc evident ie van tabel 4 schijnt er dus op 

te wijzen dat we de tweede hypotese moeten weerhouden 
die stelt dat prijzenkontrole een politieke dynamiek 

in gang zet die uiteindelijk tot snellere 
prijsstijgingen aanleiding geeft. 
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5. Besluit 

In deze studie werd onderzocht in welke mate het 
Belgisch systeem van prijzenreglementering zijn 
doelstellingen op het mikro- en op het makro
ekonomisch vlak heeft bereikt. 

Als instrument van inflatiebestrijding (een makro
ekonomische doelstelling) heeft dit systeem niet 
kunnen beletten dat de Belgische inflatie nauwgezet 
de buitenlandse inflatie voIgt, en de invloed van de 
wisselkoersveranderingen ondergaat. De prijzen
kontrole heeft hieraan weinig kunnen veranderen. In 
het gunstigste geval heeft de prijzenkontrole op 
korte termijn een beperkte invloed gehad op de 
inflatie. Dergelijke suksessen werden echter altijd 
gevolgd door inhaalbewegingen zodat de Belgische 
inflatie weer aansloot bij de internationale 
invloeden. 

Deze konklusie hoeft in feite niet te verwonderen. De 
inflatie in een open land dat zijn wisselkoers bindt 
aan andere munten wordt fundamenteel bepaald door 
internationale faktoren. Het is een illusie te denken 
dat een nationale prijzenkontrole het land kan doen 
ontsnappen Ban deze invloeden. Dit is slechts 
mogelijk indien het land zijn grenzen zou afsluiten. 

Het voorgaande betekent niet dat prijzenkontroles op 
mikro-ekonomisch vlak geen effekten kunnen hebben. 
Ren prijzenkontrole kan er soms voor zorgen dat de 
prijzen van bepaalde produkten laag worden gehouden. 
Di t mikro-ekonomisch sukses zal echter tot gevolg 
hebben dat de koopkracht die door deze lage prijzen 
wordt uitgespaard. zich zal manifesteren in sektoren 
die niet (of minder) aan kontroles onderhevig zijn. 
Prijsstijgingen zullen in deze andere sektoren 
optreden zodat makro-ekonomisch de prijsregle
menteringen geen effekt hebben. Ren van de grote 
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verwarringen die bestaan over de effektiviteit van de 
prijskontrole betreft dit punt over de mikro- en 
makro-ekonomisehe effekten van het systeem. Bet feit 
dat deze kontroles in een aantal markten tot lagere 
prijzen leidt betekent geenszins dat prijzenkontrole 
een goed instrument is van inflatiebestrijding. Dit 

Iaatste is een makro--ekonomiseh fenomeen en kan niet 
door mikro-ekonomisehe maatregelen beheerst worden. 

We komen meteen tot de tweede vraagstelling van deze 

studie: de mikro-ekonomisehe effektiviteit van 
prijskontrole. Is er evidentie die erop wijst dat de 

prijzenkontrole erin geslaagd is de prijzen van deze 

produkten die aan kontrole onderhevig zijn, beter te 
beheersen? De evidentie die in deze studie werd naar 
voor gebracht wijst op het tegendeel. We hebben een 
wetmatigheid ontdekt die er sehijnt op te wijzen dat 

wanneer de overheid de prijzen van bepaalde produkten 
traeht te kontroleren, dit op lange termijn leidt tot 
snellere prijstijgingen van deze produkten. Bet 
meehanisme dat aehter di t fenomeen sehui 1 t kan als 

voIgt beschreven worden. Prijzenreglementering in 
bepaalde markten 
organizeren om 
prijsverhogingen 

leidt de produeenten ertoe zich te 
zodoende langs de politieke weg 
te kunnen afdwingen. De kans op 

sukses is des te groter naarmate de produeenten erin 

slagen om de vakbonden mee te betrekken in de 
politieke aktie. De vakbonden hebben er trouwens 
belang bij om zieh in te zetten in deze lobbying 
aktiviteiten omdat hogere prijzen hen toelaten hogere 

lonen te bekomen. Prijzenreglementering laat dus de 

werknemers en werkgevers toe om dank Z1J hogere 
prijzen een groter ekonomisch surplus onder elkaar te 
vcrdelen. 

Tegelijkertijd zorgt de prijzenkontrole er ook voor 

dat er kartels onstaan die georganiseerd worden door 
de beroepsfederaties. Bet uiteindelijk effekt van 
deze prijzenkontrole is dat de konkurrentie in de 
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markt wordt afgezwakt. We zien dus dat de 

prijzenreglementering de automatische prijzenkontrole 

die de konkurrent ie tot stand brengt, vervangt door 

politieke en administratieve kontrole. De evidentie 

ui t deze studie wijst erop dat de prijzenkontrole 

door konkurrentie effektiever is dan de expliciete 

prijzenkontrole. 

Sinds 1985 werd een aanzet genomen tot de 

liberalisatie van het systeem van prijzen-

reglementering. Een dergelijke ommezwaai in het 

beleid kan natuurlijk leiden tot overgangsproblemen. 

Zo kan de eerste reaktie van producenten in 

geliberaliseerde sektoren erin bestaan hun prijzen op 

te drijven om zodoende hun winstmarges te verbeteren. 

De verleiding van de beleidsmensen is dan groot om 

opnieuw reglementerend op te treden, zoals de recente 

episode in de bakkerijsektor i llustreert. Een 

dergelijke reaktie is misplaatst. De voordelen van 

een liberalisatie van de prijzenreglementering kunnen 

immers slechts op langere termijn gerealiseerd 

worden. Het stimuleren van de konkurrentie die door 

de liberalisering van de reglementering wordt 

ui tgelokt gebeurt immers niet van de ene dag op de 

andere. Het omvormen van een politiek beschermde 

sektor tot een meer konkurrentiele sektor vraagt 

tijd. Een terugkeer naar reglementering zou opnieuw 

tot de fenomenen leiden die hier werden beschreven, 

en zou op lange termijn geen lagere maar eerder 

hogere prijzen stimuleren. 
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Appendix 1 BEKNOPTE BESCBRIJVING VAN BET BELGISCB 
PRIJSREGLEMENTERINGSSYSTEEM 

De Belgische 
besluitwet van 
van 22.12.1971 

prijsreglementering kent sedert de 
22.1.1945 en het ministerieel besluit 
een onafgebroken bestaan. In deze 

paragraaf wordt een bondig overzicht geboden van de 
voornaamste wettelijke en administratieve bepalingen, 
alsook van de recente aanpassingen. Voor meer 
details wordt verwezen naar de bestaande 
literatuur(9) 

De voornaamste prijsreglementeringstechnieken zijn 
naast de verplichting tegen de normale prijs te 

verkopen, de programma-overeenkomsten, de maximum
prijzen en de prijsverhogingsaangiften. 

1) De pr()gralJllDl:l:-::()Y~r.:~~J.1k()lDfli:~Il 
Deze worden afgesloten tussen de minister van 
ekonomische zaken en de betrokken ondernemingen en 
sektoren voor de duur van twee jaar en zijn 
hernieuwbaar. De kontraktanten verbinden zich ertoe 

hun prijzen aan te pass en volgens een vooraf 
overeengekomen formule die rekening houdt met de 
diverse kostenfaktoren. In ruil hiervoor zijn zij 
niet onderworpen aan het stelsel der normale prijzen, 
noch aan de maximumprijzen of de prijsverho-
gingsaangiften. Er dient opgemerkt te worden dat 

zelfs indien niet 100 % van de sektor de overeenkomst 

onderschreven heeft, de prijzen der niet-

kontraktanten rloorgaans nauw aanslui ten 
prijzen zoals bepaald door de overeenkomst. 

bij de 
Of schoon 

de prijs-ZlJ in principe onderworpen 
verhogingsaangiften, wordt 

aanbevelingen gericht aan 
terdege rekening gehouden met 

zijn 
in de 

aan 
ministerilHe 

de niet-kontraktanten 
de schikkingen van de 

programma-overeenkoms t, "teneinde een gelijke behan
deling te bewaren tussen de twee prijsregimes"(lO) 

In de steekproef worden de volgende PO's opgenomen: 
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margarine, chocolade, elektrische huishoudtoestell en 
en koffie (sedert 1981)(11) 

2)])eJII~:l<:~1II:1:I:JII;1?r::~J;;:~:n 
Voor een aantal produkten -veelal geldt dit voor hele 

sektoren- kan bij ministerieel besluit een 
maximumprijs of marge vastgeIegd worden. Voor enkele 
artikelen neemt deze reglementering een meer algemene 

vorm aan: bij ministerieel besluit wordt in plaats 
van een absoluut peil vast te stellen, een specifiek 

reglementeringskader ontworpen waarbinnen de prijzen 
mogen evolueren. In de steekproef worden beide 
specifikaties ondergebracht onder de hoofding SMP 

(totaal 22 artikelen). Volledigheidshalve dient 
vermeld te worden dat de minister van ekonomische 

zaken voor een termijn van hoogstens 
geindividualiseerde maximumprijs 

zes maanden een 
kan bepalen. 

Hiertoe wordt echter slechts 

overgegaan. 

bij uitzondering 

3 )])~;I?r::~J~.Y..~E~l?g~:rJg~~~ng~ .:f..t e. 
De meest gangbare prijsreglementeringstechniek is de 
prijsverhogingsaangifte die hetzij individueel, 

hetzij sektorieel kan ingediend worden. Drie maanden 
v61nrie eff"ektieve prijsverhoging moet de producent 
of sektor in kwestie een aanvraag indienen bij het 

ministerie van 
nodige gegevens 
winsten, markt-

ekonomische zaken, vergezeld van de 
in verband met kostprijsevolutie, 

en konkurrentievoorwaarden. De 
dossiers worden onderzocht door de prijzendienst en 
na het advies van de kommissie tot regeling der 
prijzen ingewonnen te hebben, zal de minister een 

aanbeveling formuleren die globaal genomen lager ligt 
dan de aangevraagde prijsstijging< 12) Beide 

elementen, de opgelegde wachttijd en de restriktieve 

houding ten aanzien van aangevraagde prijsver
hogingen, vormen de instrumenten bij uitstek van de 

prijskontrole. Zo de firma of sektor zich niet wenst 
te houden aan de aanbeveling, wordt een bijkomende 
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wachttijd van twee maanden opgelegd. Eventueel kan 
de minister een maximumprijs vaststellen voor een 
periode van zes msanden. Van de in de steekproef 
opgenomen produkten zijn 22 het voorwerp van 
sektori~le prijsverhogingsaangiften. 47 van 
individuele. 

Een aantal prijzen vallen echter enigszins buiten het 
gewone reglementeringskader. Dit zijn: 

4 ) P.~ ...... .. P.J.:: .. ~ .. J.~ .. ~.~ ........ y..'3. .. ~ ..... ~.~ ....... !!.~.J..~~ .. ~ ... ~ ........... '3. .. !.:J.!:.?.~ .. ~ .. !.~ .... ~.:r.J. ........ !~ .. ~.~.t.:.:t.: .. tJ..:J.!:.~ 
dranken 

Zij maken het 
circulaires waarin 

voorwerp uit van ministeri~le 

aan de ondernemingen toegelaten 
weI gespecifieerde kategorie~n wordt voor bepaalde, 

hun prijzen aan te 
prijsverhogingsaangifte. 

passen zonder voorafgaande 
Tevens gelden een aantal 

de mogelijkheid stellen hun in procedures die hen 
kostprijsstijgingen 
rekupereren(13) . 

geheel of gedeeltelijk te 

5 ) P.~ ..... f'3.J.::.~.'3..~~.~.t.:.~.~c:::l.t.~ PF0c:!uk t en 
Sedert augustus 1975 bestaat een afzonderlijke 
kommissie (de prijzenkommissie voor farmaceutische 
specialiteiten) die een aantal kriteria vastlegt met 
betrekking tot de prijzen der farmaceutische 
specialiteiten. 
geblokkeerd op 

Zo werden 
het niveau van 

in 1976 de 
8.11.1975 en 

prijzen 
werden 

maximummarges vastgelegd voor groothandelaars en 
apotekers. Voor nieuwe geneesmiddelen dient een 
goedkeuring bekomen te worden van de minister van 
ekonomische zaken. Tenslotte kunnen de betrokken 
firma's onder bepaalde voorwaarden prijsverhogingen 
aanvragen. Mede gebaseerd op het advies van de 
voornoemde kommissie zal de minister deze al dan niet 
toestaan(14). 

o 
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6) n~ ....... Y..~E~.~_~.~.!.: .. !.~.~.«:.!l ... . 
Door de wet van 7.9.1975 werden onder de voogdij van 
de minister van ekonomische zaken een kontroledienst 
voor de verzekeringen en een kommissie voor 
verzekeringen·opgericht. Voor de B.A. motorrijtuigen 
geldt terzelfdertijd een maximum- en een 
minimumtarief. Deze sektor, alsook de sektor B. A. 
familiale sedert 1984, zijn ni~tonderworpen aan het 
stelsel der prijsverhogingsaangiften, dat w~l geldt 
voor aIle overige vormen 
eerste echter worden 

van verzekering. Voor 
de tarieven bepaald 

de 
bij 

ministerieel besluit, 
besluit, telkens na 
diensten(15). 

voor de tweede bij koninklijk 
advies van de bovenvermelde 

7) _~ .. «: ....... I.~.~ .. '?~.!!~ .. ~ .. ! .. ~.~.~.'?.!:.~ 
Bier kunnen verschillende kategorie~n onderscheiden 
worden. Allereerst heeft men de geneeskundige zorgen 
verstrekt door artsen, tandartsen ed., vrije beroepen 
die in principe niet aan kontrole onderworpen zijn. 
In dit geval echter worden in het kader van de 
sociale zekerheid honoraria overeengekomen die de 
facto verplicht worden en als maximumtarieven 
fungeren. Ben gelijkaardige regeling geldt voor de 
ziekenhuistarieven. Beide kategorie~n resorteren 
onder de bevoegdheid van het ministerie van 
volksgezondheid(16) . 

Voor gas en 
kontrolekomitee 
verleend Ban de 
verb and met de 

elektriciteit worden door het 
voor gas en elektrici tei t adviezen 
minister van ekonomische zaken in 

bepaling der tarieven. Om de drie 
jaar worden algemene tarieven vastgelegd door dit 
ministerie. Daarnaast worden in het begin van elk 
kwartaal de zogenaamde berekende waarden bekend 
gemaakt(17). 

De prijzen der petroleumprodukten worden geregeld 
door een programma-overeenkomst, die over een eigen 
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adviesorgaan beschikt binnen het ministerie van 
ekonomische zaken, met name het over leg- en 
kontrolekomitee van de petroleum(lB). 
De prijs van het waterverbruik wordt bepaalde volgens 
een ministeri~lecirculaire (binnenlandse zaken). In 
principe moeten gemeentelijke, gewestelijke en natio
nale waterbedel ingsmaatschappijen zich voor een 
prijsaanpassing richten tot de prijzendienst. Een 
advies wordt verstrekt door de kommissie tot regeling 
der prijzen in aanwezigheid van afgevaardigden van de 
ministeries van binnenlandse zaken en volks
gezondheid(19) . 

9) "l)E)hu1:l:EPE~J.~~J:l 
Bier onderscheidt men twee perioden. Tot en met 1978 
gold de volgende situatie. De evolutie van de 
huurprijzen van woningen met een hoog kadastraal 
inkomen werd geregeld volgens een wettelijk opgelegde 
formule, terwijl de verhogingen voor woningen met een 
laag of gemiddeld kadastraal inkomen bij koninklijk 
besluit bepaald werden. Na de blokkering in 1975 
werden jaarlijkse verhogingsko~ffici~ntewastgelegd 
bij koninklijk besluit op basis van een advies van de 
kommissie tot regeling der prijzen. Sedert 1978 
worden de beslissingen genomen door het parlement op 
basis van regeringsvoorstellen(20). 

Tenslotte werden in de steekproef een aantal openbare 
diensten opgenomen. Biervoor gelden de volgende 
bepalingen: 

10) .:n.: .. ~ .. ! ........ !?P.~.J:l.!>. .. ~.~ .. I.: ..... v e rv 0 er 
Voor het vervoer per trein, bus of tram worden 
voorstellen inzake nieuwe tarieven, zoals naar voren 
gebracht door de betrokken maatschappijen, via het 
ministerie van verkeerswezen voorgelegd aan de 
minister van ekonomische zaken. Na een advies van de 
kommissie tot regeling der prijzen en een eventuele 
aanbeveling van de minister van ekonomische zaken 
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wordt een definitieve beslissing genomen door hetzij 
de regering, hetzij de minister van verkeers
wezen(21) . 

11) .:e!:>..~.~ ...... ~~ .. t~lefoon 
Bier geldt een gelijkaardige procedure als voor het 
openbaar vervoer. 

12 ) ~~~gt:>.= .. ~~ ...... !..".l!".l~~~!.!:.~!>~~ .~. e 
Aanvragen tot tariefverhogingen worden hier ingediend 
door de maatschappijen bij de minister van 
verkeerswezen via de RTT. De dossiers worden 
vervo1gens overgemaakt aan de minister van 
ekonomische zaken die na het advies van de kommissie 
tot regeling der prijzen ingewonnen te hebben, zijn 
aanbevelingen meedeelt aan de minister van 
verkeerswezen. Deze laatste neemt de uiteindelijke 
beslissing. Een voorstel tot het sluiten van een 
programma-overeenkomst is nog in beraad(22). 

Niettegenstaande het permanente karakter van het 
geschetste prijsreglementeringssysteem, kwamen de 
afgelopen tien jaar weI een aantal konkrete 
beleidsaanpassingen v~~r. Zo werd in de loop van 
1975 de wachttermijn enkele malen gewijzigd en werd 
in mei 1975 een algemene prijsblokkering afgekondigd. 
In juli van hetzelfde jaar werd deze evenwel 
vervangen door een selektieve deblokkering. Vanaf 
1.1.1976 was het gewone regleJlenteringssysteem weer 
van kracht en werd de wachttijd gebracht op 3 + 2 
maanden(23) . 

Pas in 1981 zou naar aanleiding van de voorthollende 
inf1atie en de moeilijke positie waarin de BF zich 
bevond, opnieuw bijzondere maatregelen genomen 
worden. Gedurende een maand (april 1981) werden aIle 
pr1Jzen bevroren. Nadien werd het aantal afwijkingen 
geleidelijk aan vermeerderd o. vanaf 25.9.1981 terug 
te keren tot het gewone reg1ementeringssysteem. 
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In februari 1982 volgde dan een nieuwe 
prijsblokkering. Als begeleidende maatregelen bij de 
devaluatie van de BF werden aIle prijzen geblokkeerd 
op het niveau van 15.2.1982. Dit hield konkreet in 
dat, op de programma-overeenkomsten na, aIle overige 
prijsbepalingen tijdelijk opgeheven werden. Doch 
reeds vanaf 1 april kwamen de beslui ten met 
betrekking tot de maximumprijzen en -marges alsook de 
ministeri~le circulaires terug in voege. Vanaf 
1.1.1983 zou -zo was voorzien in februari 1982- het 
oude stelsel der prijsverhogingsaangiften opnieuw 
volledig van kracht worden. Nochtans werd besloten 
de selektieve deblokkering verder te zetten en enkel 
het aantal afwijkingen te verhogen. Deze toestand 
geldt overigens op de huidige dag nog steeds. Zo 
werd onder meer bepaald dat ondernemingen met een 
zakencijfer van minder dan 20 miljoen BF vrijgesteld 
zijn van de verplichte prijsverhogingsaangif'te, met 
uitsluiting evenwel van die ondernemingen die een 
produkt of een dienst met een homogeen karakter 
voortbrengen. Voor ondernemingen met een zakencijfer 
beneden de 100 miljoen (200 miljoen sedert mei 1985) 

werd het notifikatiestelsel ingevoerd. Mits bbn 
maand op voorhand de prijzendienst op de hoogte te 
stellen, mogen zij produktie- of invoerkost
prijsstijgingen in absolute waarde doorrekenen(24). 
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Appendix 2 : DEFINITIES EN BRONNEN 

In deze appendix worden de verklarende variabelen die 
in de verschillende regress ie-analyses opgenomen 
werden, nader toegelicht, alsook hun respektievelijke 

bronnen aangeduid. 

1. De inflatie 
De inflatie wordt gedefinieerd als de jaarl ijkse 
stijging (in %) van de konsumptieprijsindex. De 
groep van industrHHe landen bevat de v:i.jftien 
grootste industri~lelanden. 
Bron IMF, International Financial Statistics. 
maandelijkse tapes. 

2. De wisselkoers 
Deze wordt gedefinieerd als de effektieve wissel
koers uitgedrukt in % jaarlijkse verandering. Bet 
gaat om de MERM effektieve wisselkoers zoals 
berekend door het IMF. 
Bron IMF, International Financial Stat ist ics, 
maandelijkse tapes 

I I. Mikro-ekonomische .. E!~.E!.!X~~ 

1. De loonkosten 
Op het vlak van de lonen stelt de afwezigheid van 
kontinue en gedetailleerde reeksen een niet gering 
probleem. De enige reeks die het meest tegemoet 
komt aan beide eisen is deze van de konventionele 
lonen (~~~~: NIS, sociale statistieken), waar:i.n de 
NACE indeling gehanteerd wordL We gebru:i.kten 
derhalve het gemiddelde van de loonindices voor de 
arbeiders en bedienden als een proxy voor de re~le 
loonkost. 
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2. D~i IIIP<>rtpr iJl!';e Il 
De indices van de importprijzen werden berekend 
aan de hand van de importstatistieken van de BLEU 

(br()l): NIS, Statistieken van de BLEU-handel) op 
basis van de formule: 

PMit = WMit/VMit 

waarbi'; WMit 

het volume. 

de waarde 

Of schoon 

van de import is en VM i t 

de importstatistieken een 

(ITCH), zijn zij toch andere indeling volgen 

vo1doende gedetailleerd om de verklarende 

variabele PMit op nauwkeurige wijze te bepaIen. 

3 .J:l~g1J,!Clt~~(;!Il~I:)~z:c,l~Iliolti.(;! 
De pol i t ie.ke variabele Hi is een dummy variabele 
die de waarde I aanneemt wanneer i betrekking 
heeft op een gekontroleerd produkt, en 0 aIs het 
gaat om een produkt dat valt onder het regime van 
de normale prijzen. 
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VOETNOTEN 

(I) Appendix I bevat een bondige beschrijving van 
het systeem van prijzenregelementering in Belgi~ 
samen met de recente wijzigingen. 

(2) Er zijn uiteraard andere dynamische 
specifikaties mogelijk. We hebben deze 
weerhouden omdat ze de eenvoudigste is en 
tegelijkertijd tot relatief goede empirische 
resultaten leidt. 

(3) De devaluatie van 1982 vormt een uitzondering. 
Dit was een Belgische beslissing, en kon 
beYvloedzijn geweest door de Belgische 
inflatie. 

(4) Deze bedraagt 0,8 met een standaardfout van 0,3. 
(5) Spijtig genoeg beschikken we niet over dezelfde 

gedetailleerde informatie om een dergelijke 
vergelijking door te voeren gedurende de peri ode 
voor 1975. 

(6) Voor meer details over de steekproef en bronnen, 
zie appendix 2. 

(7) Er bestaat hierover een uitgebreide literatuur. 
Zie bij voorbeeld het baanbrekend werk van 
Stigler(1971) en van Peltzman(1976). Zie ook 
Daems en De Grauwe(1981), De Clerq en 
Naert(1985). 

(8) Zie hierover R. De Bondt(1978) en R. De Bondt en 
G. Van Berck(1981) 

(9) Zie o.m.: de verslagen van de COMMISSIE TOT 
REGELING DER PRIJZENj B. MARTENS, Prijsbeleid en 
inflatie in Belgi~,1977. 

(10) COMMISSIE TOT REGELING DER PRIJZEN, Bet 
prijsbeleid in Belgi~,1976, p60. 

(11) De PO voor auto's gold slechts gedurende ~~n 
jaar en werd niet algemeen nagevolgd. Om die 
reden werden de auto's niet onder deze hoofding 
opgenomen. 

(12) B. MARTENS, op.cit., pI93-215. 
(13) COMMISSIE TOT REGELING DER PRIJZEN, Bet 

prijsbeleid in Belgi~,1983-1985, p59-61. 
(14) Le prix des sp~cialit~pharmaceutiques en 

Belgique, 1984. 
(15) COMMISSIE TOT REGELING DER PRIJZEN, op.cit., 

p83-84. 
(16) COMMISSIE TOT REGELING DER PRIJZEN, op.cit., 

pl05. 
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p54. 
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