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OPLOSSINGEN OEFENINGEN Hoofdstuk 14  

Open vragen 

OEFENING 1 
1) Op de markten van individuele goederen en diensten (inbegrepen de diensten van arbeid en 

kapitaal) wordt de vraag naar individuele goederen en diensten in principe gelijk aan het aanbod 

ervan dankzij de aanpassing van de individuele prijzen. Daarover gaat de micro-economische 

analyse. 

De macro-economie is meer dan de optelsom van de individuele markten onder meer omdat zich 

de vraag stelt of de “totale productie” zal kunnen worden verkocht.  

Jean-Baptiste Say (zie leeskader p.477) antwoordde bevestigend op deze vraag. Zijn redenering 

was dat de waarde van de productie uitgekeerd wordt als inkomen aan wie zijn productiefactoren 

ter beschikking stelde en dat dit inkomen zal besteed worden aan de geproduceerde goederen en 

diensten. Opdat echter, zoals Say het liet verstaan, het aanbod zijn eigen vraag zou scheppen, 

moet alle inkomen wel worden uitgegeven. En daar knelt het schoentje. Een deel van het inkomen 

wordt gespaard en dus niet besteed aan consumptie. Als dat spaargeld van de consumenten vlot 

doorstroomt naar de ondernemingen die er (via bankleningen) hun investeringen mee financieren, 

is er geen probleem. Sparen is er dan enkel de oorzaak van dat de samenstelling van de productie 

verandert (minder consumptiegoederen en meer investeringsgoederen zoals machines, gebouwen 

enz.) maar het veroorzaakt geen vraagtekort. Veel spaargeld vindt jammer genoeg niet de weg 

naar de investeringen. Daar zijn meerdere redenen voor. Spaarders kunnen hun spaargeld 

bijvoorbeeld oppotten in plaats van het te beleggen. Of, zoals in de recente financiële crisis het 

geval bleek, willen banken het hen toevertrouwde spaargeld niet voor lang uitlenen omdat ze schrik 

hebben het binnenkort nodig te hebben. Een en ander zorgt voor een kink in de kabel die de 

factormarkt verbindt met de goederenmarkt.  

2) De micro-economie gaat er impliciet van uit dat geld neutraal is. Dit betekent dat geld de grootte en 

de samenstelling van de totale productie niet kan beïnvloeden omdat een daling of stijging van de 

hoeveelheid geld wel het algemeen prijsniveau beïnvloedt, maar niet de prijsverhoudingen tussen 

goederen en diensten. Als de prijzen van alle goederen en diensten (o.m. inbegrepen de lonen) 

met hetzelfde percentage omhoog of omlaag gaan, verandert er eigenlijk niets. Aan deze 

voorwaarde is echter niet voldaan: op een verandering in de geldvoorraad volgt spoedig wel een 

verandering van het algemeen prijsniveau maar niet alle prijzen veranderen even snel of evenveel. 

Sommige prijsveranderingen zijn moeilijker dan andere. Bijvoorbeeld omdat ze vastliggen in 
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contracten (denk aan de lonen). Als omwille van een stijgende geldhoeveelheid de goederenprijzen 

eerder stijgen dan de lonen dan dalen de reële lonen, wat de producenten zal aanzetten meer te 

produceren. Dat is maar één voorbeeldje van de niet-neutraliteit van geld.  

3) Markten zijn meestal niet gekenmerkt door volmaakte mededinging. Onder meer omwille van 

informatieproblemen die vooral belangrijk zijn bij intertemporele beslissingen zoals sparen en 

investeren. Deze beslissingen zijn gebaseerd op onzekere verwachtingen over de toekomst en niet 

op perfecte kennis van de toekomst. Men laat zich in die verwachtingen leiden door golven van 

optimisme en pessimisme en steekt men elkaar aan. Dat leidt tot coördinatieproblemen. Omdat 

men vaststelt dat anderen weinig investeren, investeert men zelf weinig waardoor men een 

recessie veroorzaakt. Deze is dus uiteindelijk het gevolg van een gebrek aan informatie. 
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OEFENING 2 
a) P.Q is het nominale inkomen. Dit is een stroomvariabele. Je moet weten op welke periode ze 

betrekking heeft, wil je de betekenis van haar waarde snappen. M is een voorraadvariabele: ze 

wordt gemeten op een bepaald moment in de tijd. Men spreekt hierbij dus niet over een 

tijdsverloop maar over een punt in de tijd. P.Q en M kunnen in dezelfde identiteit voorkomen omdat 

M omgevormd wordt tot een stroomvariabele door M met V (de omloopsnelheid) te 

vermenigvuldigen. De omloopsnelheid geeft weer hoeveel keer een euro per jaar (of gedurende 

een andere periode) wordt uitgegeven zodat M.V weergeeft hoeveel geld er in totaal is uitgegeven 

over een bepaalde periode. 

 

b) Er gebeurt onder de veronderstelling van geldneutraliteit niets met deze afzonderlijke   

 kwantiteiten.  

 

c) De neutraliteit van geld houdt in dat een stijging van 10 % in de geldvoorraad de prijzen van alle 

goederen en diensten (inclusief alle inkomens) met 10 % zal doen toenemen. De relatieve prijzen 

(bvb hoeveel filmtickets het handboek economie waard is) blijven dan dezelfde. Eén van die 

relatieve prijzen die niet veranderen is het reële loon (m.a.w. hoeveel je met je loon kan kopen, de 

koopkracht van je loon). Als al deze relatieve of reële prijzen gelijk blijven, zal niemand 

(producenten evenmin als consumenten ) zijn gedrag wijzigen. Vandaar dat de kwantiteiten uit b) 

niet veranderen. 

 

d) Deze proportionele prijsstijging is zeker op korte termijn hoogst onwaarschijnlijk. Sommige prijzen 

kunnen van minuut tot minuut veranderen (bvb de wisselkoers, aandelenkoers, obligatiekoers), 

andere worden vrij regelmatig maar niet dagelijks aangepast (de prijzen in de supermarkt) en nog 

andere worden voor een min of meer lange periode vastgelegd in een contract (de lonen). In eerste 

instantie zullen de prijzen dus minder sterk stijgen dan de geldvoorraad. De identiteit kan 

standhouden als de productie stijgt. Geld is dus niet 100 % neutraal, vooral niet op korte termijn. 
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OEFENING 3 
a) Beide economen leefden in een andere tijd. Keynes (1883 – 1946) werd geboren toen Say (1767 – 

1832) al lang gestorven was. 

b) De eerste uitspraak is er één van Say, de tweede van Keynes. Say bedoelde dat producenten bij 

een hogere productie (hoger aanbod) ook meer inkomens uitkeren die op hun beurt zullen besteed 

worden. Productie creëert dus zijn eigen vraag. Keynes ging uit van het bestaan van ongebruikte 

productiecapaciteit: arbeiders zijn werkloos en de machines draaien niet op volle toeren. Het 

volstaat dat er meer wordt gevraagd om de productie te doen stijgen aangezien er 

productiecapaciteit voor handen is om snel aan de toenemende vraag te voldoen.  

c) De eerste uitspraak geldt op lange termijn. De tweede op korte termijn. 

d) De tweede uitspraak (Keynes). 

 
 
OEFENING 4 
a) Investeringsgoederen, want investeringen worden gefinancierd via spaartegoeden. 

b) Voornamelijk ondernemingen. Zij bekomen deze spaargelden via commerciële banken. Het kan 

ook zijn dat gezinnen sparen door bijvoorbeeld obligaties of aandelen te kopen. Op die manier 

komt het geld rechtsreeks tot bij de ondernemingen. 

c) Geld dat wordt opgepot, dat buiten de financiële markten blijft. Bij uitbreiding kan ook het spaargeld 

dat door de banken niet wordt uitgeleend (omdat ze vrezen niet terug te worden betaald of het geld 

eerlang zelf nodig zullen hebben) als “oppotten” worden beschouwd. 
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OEFENING 5 
Keynes ontwikkelde zijn belangrijkste bevindingen in de jaren ’30. Deze schreef hij ook neer in zijn 

bekendste boek uit 1936 genaamd: General Theory of Employment, Interest and Money. De grote 

depressie (1929) die gepaard ging met werkloosheidscijfers over de 30 % hebben Keynes en zijn 

theorieën sterk beïnvloed. Het probleem was daar dan ook een slabakkende macro-economische 

vraag. Het probleem lag hem niet bij het aanbod. In die tijd was er sprake van grote overcapaciteit in 

het aanbod. De aanbod- en productiemogelijkheden moesten dus niet uitgebreid worden (bv door 

investeringen). Nee, integendeel: het sparen moest worden teruggedrongen zodat er meer werd 

uitgegeven aan consumptie: deze toenemende vraag zou toch probleemloos worden voldaan door het 

aanbod. 

Say daarentegen leefde te midden van de industriële revolutie: de productiemogelijkheden stegen 

exponentieel in enkele decennia tijd. De economie werd dus gekenmerkt door een sterk toenemende 

aanbodzijde. Hij zag hierin veel heil, in tegenstelling tot vele anderen in zijn tijd die bang waren dat al 

die productiemogelijkheden niet zouden gevolgd worden door een toenemende vraag naar producten. 

Say veronderstelde dat een toenemend aanbod sowieso gevolgd zou worden door een toenemende 

vraag. De veronderstelling van een perfecte marktwerking is hier niet vreemd aan.  

Say leefde dus in een tijd van voornamelijk hoogconjunctuur. Keynes daarentegen heeft de grootste 

economische crisis van de vorige eeuw van dichtbij meegemaakt. Verschillende tijdsgeesten leidden 

tot verschillende ideeën en theoriëen.  
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Meerkeuzevragen 

OEFENING 1 
A. Fout: Volgens de “ceteris paribus veronderstelling” kunnen we ons concentreren op één 

veranderlijke, terwijl alle andere factoren verondersteld worden onveranderd te blijven. 

B. Fout: Alle transacties die gebeuren in markten maken gebruik van geld. Toch is het verkeerd om 
economie te identificeren met geld. Geld op zich speelt geen rol. Enkel reële grootheden zijn in de 
micro-economie van belang, mensen laten zich er niet beïnvloeden door nominale grootheden. 

C. Juist: Keynes wordt als de grondlegger van de macro-economie beschouwd. Bij de overgang van 
de micro-economische dimensie naar het macro-economische geheel kunnen daardoor 
fenomenen ontstaan die het evenwichtsherstel belemmeren. Als het evenwicht dan toch hersteld 
is, kan dit volgens Keynes een evenwicht zijn dat gepaard gaat met permanente werkloosheid.  

D. Fout: De wet van Say luidt: ‘Elk aanbod creëert zijn eigen vraag.‘ Het uitgangspunt van de wet van 
Say is dat de consumenten al hun inkomen consumeren en dus niet zouden sparen. 

 

OEFENING 2 
Antwoord B is juist: M en P zijn voorraadveranderlijken, ze worden gemeten op een bepaald moment 

in de tijd. Q en V zijn stroomveranderlijken, ze worden gemeten over een tijdsinterval. 

 
OEFENING 3 
A. Fout: bij het kopen van een aandeel heb je wel bepaalde verwachtingen omtrent de toekomst 

(dividenden en discontovoet). 

B. Fout: bij het uitbreiden van een winkel heb je wel bepaalde verwachtingen omtrent de toekomst 

(cliënteel, winsten, omzet, …) 

C. Juist: de smokkelaar weet dat de goederen meer kosten waar hij ze zal verkopen dan daar waar hij 

ze kocht. 

D. Fout: Bij het kopen van een obligatie heb je wel bepaalde verwachtingen omtrent de toekomst 

(bijvoorbeeld over de kans dat wie de obligatie uitgaf ze ook zal kunnen aflossen). 
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OEFENING 4 
A. Juist: De gezinnen die meer wensen te sparen doen dit door hun consumptie te verminderen. Van 

hun gegeven inkomen kunnen ze dan meer opzijzetten. Maar afname van de consumptie betekent 
ook dat de vraag afneemt en dus dat er minder goederen en diensten geproduceerd worden. Dit 
doet vervolgens de inkomens van de gezinnen dalen. Het paradoxale gevolg van deze 
inkomensdaling is dat de consumenten minder hebben om te sparen. Uitspraken B, C en D zijn 
allemaal op zich waarschijnlijk correct maar er is niets paradoxaals aan. 

 

 

OEFENING 5 
A. Fout: in de nieuwe macro-economische theorie die gebaseerd is op de oude klassieke theorie, 

vertrekt men van perfect werkende markten die alle coördinatieproblemen oplossen. In de 
Keynesiaanse analyse werken markten daarentegen niet perfect. Op de arbeidsmarkt is er 
bijvoorbeeld vaak een aanbodoverschot. Dat noemen we werkloosheid op de arbeidsmarkt. 

 
B. Juist: vooral na de Tweede Wereldoorlog was de Keynesiaanse analyse zeer invloedrijk. Ze leidde 

ertoe dat overheden in vele landen de economische bewegingen actief gingen sturen of bijsturen. 
Tijdens recessies (dalingen van de totale productie) liet men de overheidsuitgaven toenemen of de 
belastingen dalen en de budgettaire tekorten namen toe. Tijdens hoogconjunctuur (stijgende 
productie) zouden diezelfde overheden dan het omgekeerde hebben moeten doen, maar dat was 
niet altijd populair en werd dus vaak achterwege gelaten. 

 
C. Fout: in een planeconomie bepaalt een centrale overheid wat er moet worden geproduceerd, hoe 

de productie moet worden georganiseerd en wie welke geproduceerde goederen en diensten 
ontvangt. De Keynesiaanse analyse beweert dat de overheid een rol te vervullen heeft in een crisis 
en de vicieuze cirkel moet doorbreken door zelf meer te gaan besteden aan consumptie- en 
investeringsgoederen. In tegenstelling tot in een planeconomie, bepaalt de overheid hier niet exact 
wie wat waar meer moet produceren. Keynes was bepaald geen voorstander van centraal geleide 
economieën. Hij probeerde met zijn theorie de markteconomie te redden, niet ze te vernietigen. 

 
D. Fout: sinds het losbarsten van de financiële en economische crisis in 2007 hebben de moderne 

macro-economische modellen, gebaseerd op rationele economisch gedrag, veel aan 
geloofwaardigheid ingeboet. De ‘animal spirits’ van Keynes hebben een veel grotere 
verklaringskracht. 
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