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OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 16 

Open Vragen 
 
OEFENING 1 
Zie de bijgevoegde Excelfile op de website voor de oplossing van deze oefening. 
 
 
OEFENING 2   
a) BBPnom ($zone) = (2,5 * 190) + (8 * 65) = 995 
b) BBPnom (Randzone) in Rand = (18 * 40) + (60 * 23) = 2 100 

BBPnom (Randzone) in USD = 2 100 * 0,05 = 105 
c) 995 / 105 = 9,48 keer. 
d) BBPPPP (Randzone) = (2.5 * 40) + (8 * 23) = 284 

995 / 284 = 3,50 
e) BBPPPP (Randzone) / BBPRand (Randzone) = 284 / 2 100 = 0,1352 $/Rand  zou wisselkoers 

moeten zijn. Is in werkelijkheid slechts 0,05 $/Rand  0.13 / 0.05 = met factor 2,704 
ondergewaardeerd. 

       Alternatief: 9,48 / 3,50 = 2,704
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OEFENING 3  
a) 

  Reëel BBP  Toename Toename Index Theoretisch BBP logaritme Theoretisch 
Jaar miljarden yuan in miljard yuan in % 2000=100 obv JGG-trendgroei BBP BBP obv log-trendgroei 
1990 1934,78     37,08824 1934,78 7,567748904 1934,78 
1991 2112,782 178,002 9,20% 40,5004 2133,159591 7,655760841 2118,197144 
1992 2412,785 300,003 14,20% 46,25123 2351,879718 7,788536961 2319,002233 
1993 2750,675 337,89 14,00% 52,72832 2593,025965 7,919601615 2538,843645 
1994 3110,924 360,249 13,10% 59,63401 2858,897759 8,042675067 2779,526023 
1995 3450,925 340,001 10,93% 66,15157 3152,030295 8,14639759 3043,025089 
1996 3795,915 344,99 10,00% 72,76476 3475,21871 8,241680767 3331,503868 
1997 4148,887 352,972 9,30% 79,53096 3831,544734 8,330595384 3647,330435 
1998 4472,408 323,521 7,80% 85,73261 4224,406082 8,405682245 3993,09736 
1999 4812,326 339,918 7,60% 92,24858 4657,548842 8,478935822 4371,64299 
2000 5216,694 404,368 8,40% 100 5135,103207 8,559619147 4786,074745 
2001 5650,093 433,399 8,31% 108,3079 5661,622849 8,639427284 5239,794631 
2002 6164,48 514,387 9,10% 118,1683 6242,128346 8,726559065 5736,527162 
2003 6781,109 616,629 10,00% 129,9886 6882,155051 8,821895937 6280,349937 
2004 7466,334 685,225 10,10% 143,1239 7587,805876 8,918159395 6875,727111 
2005 8243,058 776,724 10,40% 158,0131 8365,809486 9,017126671 7527,546041 
2006 9199,756 956,698 11,61% 176,3522 9223,58446 9,126932241 8241,157405 
2007 10397,217 1197,461 13,02% 199,3066 10169,31003 9,249293453 9022,419127 
2008 11390,566 993,349 9,55% 218,3484 11212,00406 9,340540748 9877,744461 
2009 12385,541 994,975 8,74% 237,4213 12361,60907 9,424285023 10814,15464 
2010 13629,087 1243,546 10,04% 261,2591 13629,087 9,519961538 11839,3365 
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b)  𝐽𝐺𝐺 = �13629,087
1934,78

20 − 1 = 10,25% 

 
c) Voor de waarden, zie de tabel hierboven. Het theoretisch BBP ligt soms boven en soms onder de 
werkelijke waarde. Reden hiervoor is dat de werkelijke groei soms boven en soms onder de trendgroei 
ligt. Dit noemt men conjunctuurschommelingen. Groeit het BBP sneller aan dan de trendgroei, dan 
bevinden we ons in een periode van hoogconjunctuur, het omgekeerde geval wordt laagconjunctuur 
genoemd. 
 
d) Uit de regressie verkrijg je volgend verband: lnBBP = x + (g * t) =  -181,05301 + (0,0948103 * t) 

De trendgroei is dus gelijk aan 9,48103%. Op basis van dee groeivoet kan de tabel worden 
aangevuld. 

 
 
OEFENING 4 
a) Binnenlandse Vraag + Netto-Export = BBP 

Netto-Export = BBP – Binnenlandse Vraag 
(E – Z) = BBP – (C + I + G) 
Indien (E - Z) te klein is, betekent dit dat er teveel wordt geïmporteerd en te weinig wordt 
geëxporteerd. Onze schuld ten aanzien van het buitenland is dus te groot. Bij grote schulden zijn 
er twee mogelijke uitwegen: meer inkomen verwerven of minder uitgeven. Op korte termijn is 
meer inkomen verwerven meestal geen optie, dus is minder uitgeven of, anders gezegd, meer 
sparen de enige mogelijke uitweg. Op lange termijn is meer inkomen verwerven wel een optie. 
Meer inkomen verwerven, is op niveau van een land het BBP doen stijgen. Dat duurt even en kan 
niet van vandaag op morgen. Minder uitgeven is de binnenlandse vraag afremmen, bijvoorbeeld 
door sparen aan te moedigen. 
 

b) Zie tabellen hieronder.  
We vinden de bijdrage van de binnenlandse vraag en de netto-export tot de groei van het 
nominale BBP door het gewicht te berekenen die de respectievelijke onderdelen 
vertegenwoordigden in het BBP van het jaar voordien. Vb: In Duitsland in 2000 
vertegenwoordigde de binnenlandse vraag 99,65% van het BBP en de netto export de overige 
0,35%. Hierdoor valt de groei van het BBP tussen 2000 en 2001 uiteen in twee delen: 99,65% van 
de groei van het BBP is afkomstig van de groei van binnenlandse vraag, de rest is afkomstig van 
de groei van de netto export. Als we dit uitrekenen klopt dit ook: (0,9965 * 0,75%) + (0,0035 * 
486,34%) = 2,46%  
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PORTUGAL 

  Binnenlandse vraag Groei Bijdrage in BBP 

2000 141001   111,02% 

2001 147915,7 4,90% 110,27% 

2002 151814,3 2,64% 108,33% 

2003 152771,6 0,63% 106,82% 

2004 161246,5 5,55% 108,34% 

2005 168250,6 4,34% 109,45% 

2006 174246,1 3,56% 108,72% 

2007 182268,6 4,60% 108,02% 

2008 189311 3,86% 110,11% 

2009 180499,2 -4,65% 107,66% 

        

  Netto export Groei Bijdrage in BBP 

2000 -13993,3   -11,02% 

2001 -13779 -1,53% -10,27% 

2002 -11672,2 -15,29% -8,33% 

2003 -9757,2 -16,41% -6,82% 

2004 -12419,6 27,29% -8,34% 

2005 -14521,6 16,92% -9,45% 

2006 -13972,5 -3,78% -8,72% 

2007 -13531,3 -3,16% -8,02% 

2008 -17318,5 27,99% -10,07% 

2009 -12831,8 -25,91% -7,65% 

        

  BBP Groei obv BBPs Groei obv Bijdragen 

2000 127007,4     

2001 134137,2 5,61% 5,61% 

2002 140142 4,48% 4,48% 

2003 143014,9 2,05% 2,05% 

2004 148827,4 4,06% 4,06% 

2005 153728,5 3,29% 3,29% 

2006 160273,4 4,26% 4,26% 

2007 168737,1 5,28% 5,28% 

2008 171933,8 1,89% 1,93% 

2009 167652,1 -2,49% -2,52% 
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DUITSLAND 
 Binnenlandse vraag Groei Bijdrage in BBP 
 2055250   99,65% 
 2070650 0,75% 97,99% 
 2045460 -1,22% 95,44% 
 2077870 1,58% 96,03% 
 2097970 0,97% 94,89% 
 2123320 1,21% 94,70% 
 2193530 3,31% 94,28% 
 2259600 3,01% 92,90% 
 2321650 2,75% 93,57% 
 2278620 -1,85% 95,06% 
       
 Netto export Groei Bijdrage in BBP 
 7250   0,35% 
 42510 486,34% 2,01% 
 97720 129,88% 4,56% 
 85930 -12,07% 3,97% 
 112930 31,42% 5,11% 
 118880 5,27% 5,30% 
 132970 11,85% 5,72% 
 172800 29,95% 7,10% 
 159450 -7,73% 6,43% 
 118480 -25,69% 4,94% 
       
 BBP Groei obv BBPs Groei obv Bijdragen 
 2062500     
 2113160 2,46% 2,46% 
 2143180 1,42% 1,42% 
 2163800 0,96% 0,96% 
 2210900 2,18% 2,18% 
 2242200 1,42% 1,42% 
 2326500 3,76% 3,76% 
 2432400 4,55% 4,55% 
 2481100 2,00% 2,00% 
 2397100 -3,39% -3,39% 
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OEFENING 5 
a) Positief verband. Als het inkomen stijgt, zal de welvaart stijgen. 
b) Laagste levensverwachting: Afghanistan: 44 jaar. Hoogste levensverwachting: Japan: 83 jaar. 

Laagste inkomen/capita: Dem.Rep. Congo: $ 359. Hoogste inkomen/capita: Quatar: $ 74 138. 
c) Gezond: Vietnam en Costa Rica. 

Ongezond: Equatoriaal Guinea en Zuid-Afrika. 
d) Lage levensverwachting: sub-Sahara Afrika. Hoge levensverwachting: Azië 
e) Dat moet je nagaan door de combinaties levensverwachting BBP per capita te volgen doorheen 

de tijd dank zij de Play knop. We nemen een voorbeeld met uit elk continent één land:België, 
Botswana, Brazilie, Canada en China. We volgen die landen tussen 1800 en 2009. De  curves 
starten links in 1800 en stoppen rechts in 2009 

 
 
Hoewel zeker niet zonder periodes van terugval (zowel wat inkomen per capita betreft: zie China, 
als in levensverwachting: zie Botswana waar de AIDS epidemie woedde) bevestigen de 
tijdreeksen het positief verband tussen per capita inkomen en levensverwachting. 

 
f) Je krijgt de volgende grafiek met het verwachte grotendeels positief verband. De uitschieters naar 

links en onder hebben vaak betrekking op oorlogsjaren zoals je kunt nagaan als je Gapminder 
World zelf consulteert. 
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g) Nu ben je zelf aan zet. 
h) Nu ben je zelf aan zet. 
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Meerkeuzevragen 
 
OEFENING 1 
Antwoord A is fout. Indien prijzen lager zijn dan in het basisjaar, zal het nominale BBP lager zijn dan 
het reële BBP. 
 
Antwoord B is fout. Welk BBP het grootst is hangt af van het prijsniveau van een land. Als de prijzen in 
een land hoger zijn dan in Amerika, dan zal het BBP in PPP-dollars lager zijn dan het BBP omgezet in 
dollars aan de hand van de gewone wisselkoers. Zijn de prijzen in het land lager dan in Amerika, dan 
zal het BBP in PPP-dollars hoger zijn. 
 
Antwoord C is fout. Omwille van dezelfde reden als antwoord A. Nominale groei kan komen door twee 
zaken: groei van output en/of prijsstijgingen. Als de output toeneemt, maar de prijzen dalen sterk, kan 
de nominale groei negatief zijn. Dit terwijl de reële groei positief zal zijn, gezien deze enkel rekening 
houdt met de evolutie van de output. 
 
Antwoord D is correct. Het nominaal BBP is het BBP tegen lopende prijzen, of prijzen van het jaar zelf. 
 
OEFENING 2 
Antwoord A, C en D hebben niks te maken met de materie. 
 
Antwoord B is correct. Het nut van kettingindices te gebruiken in plaats van het “gewone” reële BBP in 
prijzen van een basisjaar is dat op die manier de functie van prijzen niet volledig wordt uitgeschakeld, 
bij het “gewone” BBP in prijzen van een basisjaar wel het geval is. 
 
Prijsstijgingen zijn soms het gevolg van kwaliteitsverbeteringen en die mogen niet simpelweg worden 
genegeerd. 
 
Prijzen zijn ook de wegingsfactoren van de goederen in het BBP. Hoe meer er aan een goed wordt 
uitgegeven, hoe groter het gewicht ervan in het BBP. Deze wegingsfactoren veranderen echter 
doorheen de tijd. Ook daarmee moet rekening worden gehouden. 
 
Naast het pure weergeven van “hoeveel je voor een goed moet betalen in de winkel”, hebben prijzen 
dus nog andere belangrijke functies die we liever niet volledig negeren bij het opvolgen van de output 
van een land. Hoe sneller productinnovaties elkaar opvolgen, hoe belangrijker die “andere” functies 
van prijzen worden en hoe sneller het “gewone” BBP in prijzen van een basisjaar achterhaald is.  
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OEFENING 3 
• Laspeyres: uitgangspunt is het basisjaar. 
• Prijsindex: we volgend de evolutie van de prijzen en houden de hoeveelheden constant. 
• Hoeveelheden constant houden op welk niveau? Op niveau van het basisjaar, want het gaat om 

een Laspeyresindex. 
 
Antwoord A is fout. Hier deelt met het nominaal BBP van jaar t door het nominaal BBP van jaar 0. 
 
Antwoord B is correct. Men houdt hoeveelheden constant op niveau van het basisjaar (hoeveelheden 
van jaar 0, zowel in teller als in noemer) en laat de prijzen variëren (prijs jaar t in teller, prijs jaar 0 in 
noemer). 
 
Antwoord C is fout. Men houdt hoeveelheden constant op niveau van het lopend jaar (hoeveelheden 
van jaar t, zowel in teller als in noemer) en laat de prijzen variëren (prijs jaar t in teller, prijs jaar 0 in 
noemer). Het gaat hier om een Paasche Prijsindex. 
 
Antwoord D is fout. Men houdt de prijzen constant op niveau van het lopend jaar (prijzen van jaar t, 
zowel in teller als in noemer) en laat de hoeveelheden variëren (hoeveelheid jaar t in teller, 
hoeveelheid jaar 0 in noemer). Het gaat hier om een Paasche kwantiteitsindex. 
 
OEFENING 4 
• Paasche: uitgangspunt is het lopend jaar. 
• Kwantiteitsindex: we volgend de evolutie van de kwantiteiten en houden de prijzen constant. 
• Prijzen constant houden op welk niveau? Op niveau van het lopend jaar, want het gaat om een 

Paascheindex. 
 
De antwoordmogelijkheden zijn identiek aan deze van de vorige oefening. Het juiste antwoord is dus 
antwoord D. 
 
 
OEFENING 5 
Antwoord A is fout. Er kan geen uitspraak worden gedaan over de onder- of overwaardering van de 
euro. De nominale wisselkoers is namelijk niet gegeven. In open vraag 2 kon er wel een uitspraak 
worden gedaan omdat daar de nominale wisselkoers was gegeven. 
 
Antwoord B is correct. In Amerika zijn de prijzen bijna 3 maal deze van in India, want het BBP in PPP-
dollars is bijna drie keer het volgens de wisselkoers in dollars omgerekende BBP van India: 2 946 / 1 
017 = 2,897. De Amerikaanse prijzen zijn slechts 1,78 keer deze van Zuid-Afrika: 10 116 / 5 678 = 
1,78. De prijzen in India zijn dus lager dan deze in Zuid-Afrika. 
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Antwoord C is fout. Het BBP in PPP-dollars is hoger dan het BBP in dollars indien de prijzen van 
dezelfde goederen in Amerika hoger zijn dan deze in het land zelf. 
 
Antwoord D is fout. De euro is overgewaardeerd ten opzichte van de dollar.  
 
 
OEFENING 6 
Van elke 5 euro werd in jaar 0 vier euro uitgegeven aan wijn en één euro aan kaas. Het gewicht van 
wijn in het budget (wwijn) was dus gelijk aan 4/5 = 0,8 = 80% en dat van kaas (wkaas) was gelijk aan 1/5 
= 0,2 = 20%. 
 
Laspeyres Prijsindex jaar 0  
= 100 
 
Laspeyres Prijsindex Jaar 10  
= [ wwijn * (pwijn10/pwijn0) + wkaas * (pkaas10/pkaas0) ] * 100   
= [ 0,8 * (2 / 1) + 0,2 * (4 / 1) ] * 100 
= (1,6 + 0,8) * 100 
= 240 
 
De index steeg van 100 naar 240. De prijzen stegen bijgevolg met 140%. Antwoord B is correct.   
 
OEFENING 7 
Antwoord A is correct. 
 
Antwoord B is correct, want:  
𝑃1 ∗ 𝑄1
𝑃0 ∗ 𝑄0

=  
𝑃1 ∗ 𝑄1
𝑃1 ∗ 𝑄0

∗  
𝑃1 ∗ 𝑄0
𝑃0 ∗ 𝑄0

 

 
Antwoord C is fout. Ze heeft de neiging de inflatie te overschatten. Goederen die duurder worden, 
zullen minder gekocht worden en aldus een kleiner gewicht krijgen. De Laspeyresprijsindex blijft 
echter werken met de hoeveelheden uit het basisjaar, waardoor de gewichten van in prijs gestegen 
goederen worden overschat, net zoals de hieruit resulterende indicatie van de evolutie van het 
algemene prijspeil. 
 
Antwoord D is correct. 
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OEFENING 8 
Antwoord A is fout. Het BBP van het land zal ongeveer om de 7 jaar verdubbelen. 
 
Antwoord B is fout. Het BBP van het land zal in ongeveer 11 jaar verdrievoudigen. 
 
Antwoord C is fout. Het BBP zal op 5 jaar met meer dan 50% stijgen. 
 
Antwoord D is correct. Een oorspronkelijk BBP van 100 moet in 4 kwartalen tijd aangroeien tot 110. 
We zoeken de groeivoet x: 

100 ∗ (1 + 𝑥)4 = 110 
 

�110
100

4
−  1 = 𝑥 

 
𝑥 = 2,41% 

 
OEFENING 9 
Antwoord A is fout. Het zwarte blokje bevindt zich af en toe in de negatieve zone, wat betekent dat ze 
daalde dat kwartaal. 
 
Antwoord B is fout. Over bedragen kan geen uitspraak gedaan worden. We hebben enkel gegevens 
over percentuele wijzigingen. 
 
Antwoord C is correct. 
 
Antwoord D is fout. Er was niet elk kwartaal een groei van gemiddeld een half procent. De bolletjes op 
de zwarte curve geven de groei van het kwartaal aan, deze is voor sommige kwartalen positief, maar 
voor andere dan weer sterk negatief. 
 
OEFENING 10 
Antwoord A is correct en moet dus niet worden weerhouden. Hetzelfde absolute bedrag wordt elk jaar 
procentueel kleiner ten opzichte van een groter totaalbedrag. 
 
Antwoord B is correct en moet dus niet worden weerhouden. Een werkloosheid die stijgt van 1,5% tot 
3,5% stijgt met 2 procentpunt, maar met 133%. 
 
Antwoord C is correct en moet dus niet worden weerhouden. 
 
Antwoord D is fout. Er is reeds een groeivertraging als de positieve hellingshoek van de curve minder 
groot wordt. 
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