
OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 21 

 

Open Vragen 

 

OEFENING 1 

a)  

I. een gesloten economie zonder overheid 

AA = AV 

AA = Y = Yb = C + S 

AV = C + I 

C+I=C+S 

en bijgevolg 

S = I 

II. een gesloten economie met overheid  

AA = AV 

AA = Y = C + S + T 

AV = C + I + G 

C+S+T=C+I+G 

en bijgevolg 

S + T = I + G  en dus  S + (T-G) = I 

De investeringen zijn dus gelijk aan het private sparen en het publieke sparen 

III. een open economie met overheid. 

AA = AV 

AA = Y =  C + S + T 

AV = C + I + G + E – Z 
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C + S + T= C + I + G + E – Z 

S + T  = I + G + E-Z  en dus S + (T-G) + (Z-E) = I 

De investeringen zijn dus gelijk aan het private sparen, het publieke sparen en het buitenlands sparen. 

b) De intrestvoet 

c) Een stijgende interest zorgt voor verminderde private investeringen, en dus voor een minder grote 

aggregatieve vraag . En daar de vraag het aanbod bepaalt, zal een hoger intrest ook de output 

doen dalen.  

Het gaat dus in eerste instantie over het gedrag van de ondernemingen die beslissen hoeveel 

geïnvesteerd wordt.  Via de multiplicatorwerking  komen in tweede instantie ook de 

consumptiebeslissingen van de gezinnen in beeld.    

d) Er is vooreerst de intrestgevoeligheid van de investeringen. Hoe sterk reageren de ondernemers 

op veranderingen in de interest? Daar bovenop speelt ook de mate waarin consumenten reageren 

op een inkomensverandering een rol. 

    Besluit: hoe sterker de intrestgevoeligheid van de investeringen en hoe hoger de marginale 

consumptiequote, hoe  groter de negatieve invloed van de intrest op de output en, bijgevolg, hoe 

vlakker de IS-curve. 

e) Links van de IS-curve is de output te laag. De vraag overstijgt het aanbod.  De gewenste 

investeringen overtreffen het sparen. Er zijn ongewilde voorraadverminderingen. De ondernemers 

zullen daarop reageren door meer te produceren. Dit gaat door totdat de reële economie in 

evenwicht is. Tot we dus op de IS-curve terechtkomen. 

f) * Een toenemend producentenvertrouwen (de ondernemingen verhogen hun autonome   

     investeringen).  

*    Een toenemend consumentenvertrouwen (de gezinnen verhogen hun autonome consumptie).  

*    Expansief budgettair beleid (de overheid verhoogt haar bestedingen G) 

Andere mogelijke redenen… 

*    Een ondersteunend fiscaal beleid (de overheid verlaagt haar belastingen T) 

*    De export stijgt omdat bijvoorbeeld het inkomen in het buitenland toeneemt . 
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*    De autonome import daalt nadat in het buitenland door langdurige stakingen de productie van    

       bepaalde producten verminderde. 
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OEFENING 2 

a) De output 

b) Het gaat over alle economische agenten die geld vragen. Bij een stijgende output stijgt de vraag 

naar geld. Een stijgende geldvraag wil dus zeggen dat bij een gegeven aanbod de ‘prijs’ van geld 

(=intrestvoet) stijgt. Vandaar een positief verband tussen Q en i. 

c) Hoe inkomensgevoeliger de geldvraag, hoe meer de transactievraag naar geld zal stijgen bij een 

stijgende output. Bij deze  stijging van de transactievraag zal gegeven het geldaanbod de 

vermogensvraag naar geld moeten dalen. Dat vereist een stijging van de intrestvoet. Hoe 

intrestgevoeliger de vermogensvraag naar geld, hoe kleiner de intreststijging nodig om de 

vermogensvraag met het nodige bedrag te doen dalen. 

    Besluit: de intrest stijgt des te meer als de output stijgt (de LM-curve is des te steiler) als de 

geldvraag meer inkomensgevoelig en minder intrestgevoelig is.  

d) Bij de bestaande output wensen de agenten meer geld aan te houden.  

In een zeer eenvoudige context betekent dit: 

Als men meer geld wil aanhouden zal iedereen geld willen ontlenen. Maar het geldaanbod ligt vast 

en dus zal de intrest stijgen. 

In een realistischere context: 

Als men meer geld wil aanhouden zal men obligaties verkopen. Daardoor daalt de prijs van de 

obligaties en uit hoofdstuk 19 weten we dat dit neerkomt op een daling van de intrestvoet.  

e) * Restrictief monetair beleid. 

* Een autonome stijging van de geldvraag (bijvoorbeeld omdat men in plaats van om de week nu  

   om de maand wordt betaald). 

     * Een toename van het prijspeil. 

f) De output 

g) Het gedrag van de centrale bank. Als de output stijgt zal de centrale bank  de intrestvoet verhogen. 

De helling van de TR curve geeft aan hoe sterk de centrale bank reageert op afwijkingen van wat 

volgens haar de evenwichtsoutput is.  
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Als de feitelijk output onder de evenwichtsoutput daalt en er dus te grote werkloosheid heerst, 

verlaagt de centrale bank de intrestvoet waaraan ze geld ter beschikking stelt van de economie.  

Als de feitelijk output boven de evenwichtsoutput stijgt, verhoogt de centrale bank de intrestvoet. In 

de context van hoofdstuk 21 waar we abstractie maken van prijsveranderingen, valt moeilijk uit te 

leggen waarom de output “te hoog” kan zijn. Dit heeft namelijk te maken met het feit dat een te 

hoge vraag het algemene prijsniveau onder druk zet.  De helling van de TR curve meet dan ook de 

inflatieafkeer (of de inflatieaversie) van de centrale bank. Meer in het algemeen is de helling een 

aanduiding van de sterkte van het anticyclisch beleid. Anticyclisch betekent dat men zowel een te 

lage output (d.w.z. een te hoge werkloosheid) als een te hoge output (met het gevaar van inflatie) 

wil bestrijden. 

h) TR curve verschuift naar onder. Aan eenzelfde output beantwoordt een lagere intrestvoet. 
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OEFENING 3 

 

a) IS-curve: je vervangt in de vergelijking  

   
       ̅     
   (   )

 
 

   (   )
   

de symbolen door de cijfers uit het hier gegeven structureel model. Je krijgt: 

         –       OF        –          

 

LM-curve: je vervangt in de vergelijking 

 

    (        ) 

 de symbolen door de cijfers uit het hier gegeven structureel model. Je krijgt: 

            –    

 

b)    –                –     

waaruit 

Y= 1 250 

en als we die output in de hoger gegeven IS of LM vergelijking inbrengen krijgen we i = 2 % 

c) We vinden de belastinginkomsten door de evenwichtsoutput Y = 1 250 in de belastingfunctie in te 

brengen. Dat geeft een belastingontvangst van 362,5. De overheidsuitgaven zijn constant en gelijk 

aan 290. 

We krijgen het volgende begrotingsoverschot: 

T – G = 362,5 – 290 = 72,5 

d)  

I.   Expansief budgettair beleid (G vergroten)  

 

II. Fiscaal beleid (T verlagen) 

          

III. Monetair beleid (MA vergroten of via een Taylorregel direct de intrestvoet verlagen). 

 

IV. Zonder gezamenlijke actie 

i. De minister van begroting kan op directe wijze inspelen op de aggregatieve vraag. Dit 

terwijl de minister van financiën dit moet doen via een verhoging van het beschikbare 
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inkomen, wat een minder voorspelbare invloed heeft.  Niet alleen is de invloed van een 

belastingverlaging minder zeker, bovendien is de multiplicator lager dan bij een stijging 

van de overheidsuitgaven.  Als er 1 miljard extra overheidsuitgaven zijn, komen die 

direct in het bestedingscircuit. Van 1 miljard belastingverlaging  komt slechts het niet 

gespaarde gedeelte in de kringloop. 

    De minister van financiën kan wel betogen dat belastingverlaging ervoor zorgt dat de 

extra vraag een private vraag is waarvan de consumenten zelf de samenstelling 

beslissen terwijl overheidsuitgaven wellicht minder aansluiten bij wat de mensen echt 

willen. Steeds stijgende overheidsuitgaven leiden tot een sluipende socialisering van de 

economie, een tendens waartegen een belastingverlaging ingaat. 

ii. Het overheidsdeficit wordt niet vergroot. Er is dus minder gevaar voor een omkering van 

het gevoerde beleid en dus ook minder gevaar voor ‘Ricardiaanse equivalentie’. 

Bovendien kan de centrale bank sneller beslissingen nemen dan een democratische 

regering die in principe niet zonder het akkoord van het parlement kan beslissen. 
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OEFENING 4 

a) De productie die overeenkomt met de natuurlijke werkloosheid. Dit is dus de output waarnaar 

‘gestreefd’ wordt. 

b) Hij is minder geneigd de interest sterk te laten fluctueren om de afwijkingen van de 

evenwichtsoutput te bestrijden. Het verband tussen i en Q is dus kleiner. De rico (die bij TR-LM 

0,008 is) zal kleiner zijn bij TR-1. 

c) Het omgekeerde van vraag b. 

d) De intrest zal minder stijgen bij IS-TR1 dan bij IS-TR-LM: het verdringingseffect is er kleiner . 

e) De intrest zal meer stijgen bij IS-TR2 dan bij IS-TR-LM: het verdringingseffect is er groter . 

f) Bij constructie van de LM curve gaan we uit van een gegeven geldaanbod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga uit van een oorspronkelijke output Q0. Met die output stemt een bepaalde geldvraag MV overeen. 

Gegeven het geldaanbod, wordt op de geldmarkt een intrestvoet i0 bereikt. Met een output Q0 stemt 

dus een intrestvoet i0 overeen. Bij (Q0, i0) is de geldmarkt in evenwicht. 

Verhoog nu de output naar Q1. Met een hogere output stemt een hogere MV overeen. MV verschuift 

naar rechts tot MV1. Bij een gegeven geldaanbod, zal de intrestvoet stijgen tot niveau i1. Met een 

output Q1 stemt dus een intrestvoet i1 overeen. Bij (Q1, i1) is de geldmarkt dus ook in evenwicht. 

 

We hebben twee punten gevonden waar de geldmarkt in evenwicht is. Door deze punten met elkaar 

te verbinden bekomen we de LM curve. Dat is de TR = LM curve die gegeven is in de oefening. 

 

Als de overheidsuitgaven stijgen, zal Q stijgen. De LM curve gaat uit van gelijkblijvend geldaanbod. 

Door het toegenomen inkomen zal de transactievraag naar geld stijgen. De vermogensvraag zal dus 

MV
0 

MV
1 

MA 

M 

i i 

Q Q0 Q1 

i0 
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i1 
i1 

LM - curve 
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moeten dalen om, gegeven de geldvoorraad, tegemoet te kunnen komen aan deze gestegen 

transactievraag. In deze situatie zal de intrestvoet juist zo wijzigen dat de vermogensvraag even veel 

daalt als dat de transactievraag toeneemt. De geldvoorraad kan dus gelijk blijven. 

 

g) In deze situatie zal een zelfde stijging van de output een zelfde stijging van de transactievraag tot 

gevolg hebben. We zien echter dat de intrestvoet minder is gestegen, wat betekent dat de 

vermogensvraag minder gedaald is dan in het vorige geval. De vermogensvraag is dus groter dan 

in deelvraag f), de transactievraag is even groot. De totale geldvraag is groter, dus moet de 

geldvoorraad, om aan deze gestegen vraag tegemoet te kunnen komen, ook groter geworden zijn. 

 

h) In deze situatie zal een zelfde stijging van de output een zelfde stijging van de transactievraag tot 

gevolg hebben. We zien echter dat de intrestvoet meer is gestegen dan in deelvraag f), wat 

betekent dat de vermogensvraag meer gedaald is. De vermogensvraag is dus kleiner dan in 

deelvraag f), de transactievraag is even groot. De totale geldvraag is kleiner, dus moet de 

geldvoorraad, om aan deze gedaalde vraag tegemoet te komen, ook kleiner geworden zijn. 
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OEFENING 5 

a) Deze vergelijking bevat import noch export. Het gaat hier dus om een gesloten economie. 

b) De linkerkant voor het plusteken van het rechterlid.  

Bij een stijging van de overheidsuitgaven met 1 miljard zal de output met  

   

  
 

 

   (   )   
 
 

 

miljard stijgen.. 

Bij een daling van de belastingontvangsten van 1 miljard euro zal de output met 

   

  
 

  

   (   )   
 
 

 

miljard stijgen. 

We zien dat één miljard meer effect heeft via een stijging van de overheidsuitgaven dan via een 

daling van de belastingen. 

c) De rechterkant na het plusteken van het rechterlid van de vergelijking. Bij een stijging van de 

(reële) geldvoorraad met 1 miljard euro zal Q met 

 

   

 (
  
 )

 
 

  

 

   (   )   
 
 

  

 miljard stijgen 

 

d)   
 

 

     Dit verdringingseffect verhoogt de noemer en verlaagt dus het multiplicatoreffect. Dit 

verdringingseffect zal des te groter zijn naarmate: 

     - de inkomensgevoeligheid () van de geldvraag groter is; een inkomensstijging zorgt dan voor een 

grote stijging van de geldvraag en dus van de intrest zodat de investeringen meer worden 

verdrongen. 

     - de intrestgevoeligheid () van de geldvraag kleiner is; dan moet voor een gegeven daling van de 

vermogensvraag (nodig om de stijging van de transactiegeldvraag te compenseren) de intrest 

meer stijgen. 

     - de intrestgevoeligheid van de investeringen (h) groter is; de stijging van de intrest ()zal dan 

des te meer de investeringen treffen. 

 

e)    
       ̅    

   (   )  
 

 

 
 

  

  

   (   )  
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     De AV curve is hier geen rechte maar een hyperbool. Als de overheidsuitgaven stijgen verschuift 

de AV curve evenwijdig naar rechts: voor elke prijs stijgt de output nu met dezelfde hoeveelheid.  

  

   (   )   
 
 

 

     Als de geldvoorraad stijgt schuift de AV curve eveneens naar rechts maar in dit geval gaat het niet 

om een evenwijdige verschuiving 

 
 

  

 

   (   )   
 
 

(
   
 
) 

     Hoe lager de prijs hoe groter de toename van de output. 

 

f) Je weet dat de uitdrukking  

  

   (   )   
 
 

 

     moet gelijk zijn aan 25. Je vervangt de symbolen door de cijfers uit de structurele vorm 

   
  

     (      )    
    
  

 

     waaruit G= 20 

 

g) Je weet dat de uitdrukking  

    

   (   )   
 
 

 

moet gelijk zijn aan 25. Je vervangt de symbolen door de cijfers uit de structurele vorm 

   
      

     (      )    
    
  

 

waaruit T= 25 

 

Eens te meer blijkt dat de multiplicator voor de overheidsuitgaven groter is dan deze voor de 

belastingen. Bemerk dat we hier lage multiplicators hebben. Voor de belastingen is hij zelfs niet 

hoger dan 1. In de werkelijkheid  zijn de meeste multiplicators ook relatief klein. Zie bijvoorbeeld 

Tabel 20.5 op p.686 

 

h) Uit de geldvraag vergelijking 

iQVM 4032,0   

weten wij dat als de output met 25 stijgt de geldvraag met 0,32*25 =8 zal stijgen. Daar de intrest en 

dus de vermogensvraag dezelfde moeten  blijven zal je zus MA moeten doen stijgen met 8. 
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Dit betekent voor de Minister van Begroting dat zijn eigen stimulus programma mag worden 

beperkt. Daar de Centrale Bank nu het verdringingseffect neutraliseert mogen we werken met de 

volgende multiplicator 

 

   
  

   (   )
 

  

     (      )
 

waaruit G= 10 
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MEERKEUZEVRAGEN  

OEFENING 1 

De IS-curve geeft alle combinaties van intrestvoeten en outputniveaus weer waarvoor de totale 

vraag naar goederen en diensten gelijk is aan het totaal aanbod ervan of m.a.w. waarvoor het sparen 

gelijk is aan de gewenste investeringen. De IS–curve betreft dus de reële sector. Ze verschuift als 

gevolg van beslissingen inzake fiscaal-budgettair beleid door de nationale regeringen. Het zijn de 

ministers van financiën en van begroting die in principe die beslissingen nemen. 

a) is fout want de IS-curve is des te vlakker naarmate een gegeven daling van de intrestvoet de 

investeringen meer doet stijgen. Dus de IS-curve is des te vlakker naarmate de investeringen 

meer intrestgevoelig zijn.  

b) Is totaal fout want deze beschrijving slaat op de LM-curve en dus op de geldmarkt.  

c) is correct. In figuur 20.6 tonen we dat een stijging van de bestedingen leidt tot een verschuiving 

naar boven van de AV=C+I  rechte en bijgevolg tot een hogere output Y.  Het volstaat hier aan 

toe te voegen dat de investeringen stijgen als gevolg van een daling van de intrest om in te zien 

dat  een daling van de intrestvoet een stijging van de output veroorzaakt. En over deze link 

tussen intrestvoet en output gaat de IS-curve.  

d) is fout. Het monetair beleid is efficiënt als een gegeven daling van de intrestvoet een grote 

stijging van de output meebrengt. Het is net als de IS-curve relatief vlak is dat monetair beleid 

efficiënt is.    

 

OEFENING 2 

De LM-curve geeft alle combinaties van intrestvoeten en outputniveaus weer waarvoor de geldvraag 

gelijk is aan het geldaanbod of m.a.w. waarbij de economische agenten tevreden zijn met de 

hoeveelheid geld die ze in hun bezit hebben. In de veronderstelling dat de economische agenten hun 

financieel vermogen slechts onder 2 vormen kunnen aanhouden: geld of obligaties betreft de LM-

curve ook het evenwicht van de obligatiemarkt. De LM–curve betreft dus de monetaire en financiële 

sector. Ze verschuift als gevolg van beslissingen inzake monetair beleid door de Centrale Banken die 

in de moderne economieën onafhankelijk  zijn van de regeringen. In onze Belgische context gaat het 

om de beslissingen van de ECB.    

a) is helemaal fout. De beschrijving slaat op de IS-curve en dus op de reële sector.  

b) is fout. De beschrijving slaat op de Taylor Regel curve waarbij de Centrale Bank een intrestvoet 

kiest met het oog op het bereiken van een bepaalde output.  

c) is fout. Fiscaal-budgettair beleid  is efficiënt als een gegeven daling van de belastingen of een 

gegeven stijging van de overheidsuitgaven een relatief hoge stijging van de output veroorzaakt. 

Bij een relatief steile  LM-curve zal een verschuiving naar rechts van de IS-curve de output net 

weinig doen stijgen en zal daarentegen de intrestvoet wel erg stijgen.  

d) Is correct. De LM-curve toont hoe een stijging van het inkomen,  de transactievraag naar geld 

doet stijgen wat gegeven het geldaanbod de intrest doet stijgen. Anders geformuleerd zet de 

stijging van het inkomen de economische agenten aan om obligaties te verkopen. De prijs van 

obligaties daalt daardoor of ,anders gezegd, de intrest stijgt. 
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OEFENING 3 

De Taylor regel geeft het gedrag van de Centrale Bank weer.  Het aan te duiden foute antwoord is 

dus c). Het is de LM-curve en niet de TR-curve die het gedrag weergeeft van de economische agenten 

die beslissen hoeveel geld ze willen bijhouden.  De drie andere beweringen geven ons inzicht in de 

TR-curve. 

a) is juist. De TR curve  

 

      (   ̂) 

heeft een snijpunt met de verticale as(of intercept) waarvan de hoogte bepaald wordt door      ̂ 

waarbij  ̂ staat voor de potentiële of lange termijn output. Als de potentiële output stijgt verschuift 

de TR –curve naar beneden. 

b) is juist. Als Q daalt verlaagt de Centrale Bank de intrest waaraan de commerciële banken lenen. Zo 

kunnen de commerciële banken zelf  goedkoper krediet ter beschikking stellen aan gezinnen om te 

bouwen en aan bedrijven om te investeren. Zo worden  de economische activiteit en de output 

gestimuleerd. 

c) Het verdringingseffect betreft de mate waarin het expansief budgettair beleid de intrest doet 

stijgen zodat de overheidsuitgaven de private investeringen verdringen. Een hoge coëfficiënt b zorgt 

voor een steile TR curve en zo voor een hoog verdringingseffect.  

 

OEFENING 4 

Wie de economische actualiteit volgt weet dat c) het foute antwoord is. In juli publiceerde de ECB 

bijvoorbeeld het volgenden communiqué  

“Tijdens zijn vergadering van vandaag (5 juli 2012) heeft de Raad van Bestuur van de ECB de 

volgende monetair beleidsbeslissingen genomen 

De rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 25 

basispunten verlaagd naar 0,75%, met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 11 juli 

2012. 

De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 25 basispunten verlaagd naar 1,50%, 

met ingang van 11 juli 2012.    

De rentevoet voor de depositofaciliteit wordt met 25 basispunten verlaagd naar 0,00%, met ingang 

van 11 juli 2012.” 

Er zijn dus meer beleidsrentevoeten (of intrestvoeten) dan de vereenvoudigende voorstelling in het 

handboek expliciet vermeldt maar het moet wel duidelijk zijn dat niet de geldvoorraad maar de 

intrestvoet het belangrijkste instrument van het actueel monetair beleid vormt. 

a) is evident een juiste bewering; 
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b) is ook juist. De LM curve geeft de reactie van de intrestvoet gegeven de geldvoorraad. Een 

verandering van de geldvoorraad zorgt voor een verschuiving van niet voor een beweging op de LM-

curve.  

En wat de TR-curve betreft: de verandering van de rentevoet of intrestvoet waartegen de Centrale 

Bank geld ter beschikking stelt van de commerciële banken zal er  in principe toe leiden dat de 

commerciële banken meer zullen ontlenen bij de Centrale Bank. En met dat geld kunnen ze zelf meer 

leningen verstrekken aan gezinnen en bedrijven. Eén en ander leidt dus tot een stijging van het 

basisgeld en van de geldvoorraad. 

d) is juist. De TR –curve geeft de reactie van de Centrale Bank op verschillende outputniveaus weer 

terwijl de LM-curve enkel het gedrag van de economische agenten  beschrijft. Als we de LM-curve 

laten verschuiven spelen we als het ware zelf Centrale Bank. We “veronderstellen” expansief of 

restrictief monetair beleid maar geven niet weer hoe de Centrale Bank  reageert op een te hoge of te 

lage output. 

OEFENING 5 

Daar A  boven (of rechts van) de IS-curve ligt is de goederenmarkt niet in evenwicht. 

Het onevenwicht kan uit twee perspectieven worden gezien. 

Eerste perspectief.  A ligt boven IS:  de intrest is hoger dan hij gegeven de output zou moeten zijn. 

Een te hoge intrest betekent te lage investeringen en dus te weinig vraag. De aggregatieve vraag 

schiet tekort.  

Alternatieve formuleringen van dit onevenwicht 

 Het aggregatieve aanbod overtreft de aggregatieve vraag. 

 De feitelijke investeringen overtreffen de gewenste investeringen. 

 Het sparen overtreft de gewenste investeringen. 

 Er zijn ongewilde voorraadvermeerderingen. De producenten verkochten minder dan 

verwacht. 

Tweede perspectief: A ligt rechts van IS: gegeven de intrest is de output te hoog of m.a.w. er  is een 

aanbodoverschot. 

De alternatieve formuleringen van dit onevenwicht zijn uiteraard de zelfde als hierboven. 

 Het aggregatieve aanbod overtreft de aggregatieve vraag. 

 De feitelijke investeringen overtreffen de gewenste investeringen. 

 Het sparen overtreft de gewenste investeringen. 

 Er zijn ongewilde voorraadvermeerderingen. De producenten verkochten minder dan 

verwacht. 

 

 

Daar A onder (of rechts van) de LM-curve ligt is de geldmarkt niet in evenwicht. 
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Het onevenwicht kan uit twee perspectieven worden gezien. 

Eerste perspectief:  A  ligt onder de LM-curve. De intrest is lager dan hij gegeven de output zou 

moeten zijn. Een te lage intrest betekent een te hoge vermogensvraag naar geld. 

Alternatieve formuleringen van dit onevenwicht 

 De geldvraag overtreft het geldaanbod.  

 De economische agenten vinden dat ze over  te weinig  geld beschikken en zullen obligaties 

verkopen.  

Tweede perspectief:  A  ligt rechts van de LM-curve. De output is hoger dan hij gegeven de intrest  

zou moeten zijn. Een te hoge output betekent een te hoge transactievraag naar geld.   

Alternatieve formuleringen van dit onevenwicht zijn uiteraard de zelfde als hierboven 

 De geldvraag overtreft het geldaanbod.  

 De economische agenten vinden dat ze over  te weinig  geld beschikken en zullen obligaties 

verkopen.  

a) is dus correct. 

b) is fout omdat er niet meer maar minder verkocht werd dan verwacht én omdat  de mensen 

wensen een deel van  hun financiële activa tegen geld wensen in te ruilen in plaats van omgekeerd. 

c) is fout wat het onevenwicht op de goederenmarkt betreft. Wat de geldmarkt aangaat is de 

bewering correct. 

d) is fout. Het evenwichtsherstel zal niet uitsluitend via de goederenmarkt plaats hebben. Het 

evenwichtsherstel op de goederenmarkt gebeurt door de producenten die hun productie ( het 

goederenaanbod) aanpassen. Op de geldmarkt zijn het alle economische agenten die hun geldvraag 

moeten aanpassen.  Het vraagt veel minder tijd om obligaties te verkopen of te verkopen dan om de 

productie naar beneden of naar boven aan te passen. In ons concreet geval zal de aanpassing er 

eerst in bestaan dat er obligaties worden verkocht waardoor hun prijs daalt en de intrest stijgt. Zo 

komen we nagenoeg ogenblikkelijk op de LM-curve. Vervolgens beweegt de economie zich op de LM 

naar het simultaan evenwicht doordat de productie geleidelijk wordt ingekrompen. 

ONTHOU 

Het evenwichtsherstel op de goederenmarkt gebeurt via aanpassing van het goederenaanbod door 

de producenten en dit op de geldmarkt via aanpassing van de geldvraag door voornamelijk de 

consumenten .  De aanpassing van de geldvraag aan het geldaanbod gebeurt veel sneller dan de 

aanpassing van het goederenaanbod aan de vraag naar goederen waardoor de economie zich 

meestal op de LM-curve bevindt. 
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OEFENING 6 

d) is het enige juiste antwoord want daar het de IS-curve is die verschuift gaat het niet om monetair 

beleid . c) valt dus weg.  Ook b) valt weg want de intrestdaling is niet het gevolg van monetair beleid 

daar de LM curve niet verschuift. 

En de verschuiving is naar links, dus hebben we restrictief beleid (en valt a) weg). En ook c) valt weg 

want het is het restrictief budgettair beleid dat de intrestdaling verklaart niet een door de Centrale 

Bank genomen maatregel zoals de uitdrukking “Intrestbeleid” suggereert.  

OEFENING 7 

Het verdringingseffect bestaat erin dat de overheidsuitgaven de private investeringen “verdringen”. 

Dit omdat de inkomensstijging als gevolg van de stijging van de bestedingen en van de werking van 

de bestedingsmultiplicator ofwel  

de transactievraag naar geld en zo de intrest doet stijgen in het kader van de LM-benadering ofwel 

de Centrale Bank aanzet om de intrest te verhogen in de TR-context. 

Deze intreststijging ontmoedigt de investeringen door de privé sector. 

a) is dus correct. 

b) is fout want ook in de veronderstelling dat de Centrale bank een Taylor regel hanteert stijgt de 

intrest.  

c) is fout want het verdringingseffect zwakt  de multiplicatorwerking af ( zie ook feedback op 

bewering d) en MKV  8).  

d) is fout want ( binnen de LM benadering) zal een hogere inkomensgevoeligheid van de geldvraag de 

transactie vraag naar geld meer doen stijgen en  bijgevolg , ceteris paribus, voor een grotere 

intreststijging en een belangrijkere daling van de investeringen leiden. 

In de formule die volgt 

   
       ̅     

   (   )     
 
 

 
 

  

 

   (   )     
 
 

 (
  
 
   ) 

stelt  
 

 
 het verdringingseffect voor. Je stelt vast dat de multiplicator er lager door wordt. En dit 

verdringingseffect  is des te groter naarmate (de inkomensgevoeligheid van de geldvraag) hoger is. 

Noteer ook de positieve invloed van de intrestgevoeligheid van de investeringsvraag (h) en de 

negatieve invloed van de intrestgevoeligheid van de geldvraag () 
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OEFENING 8 

 Het verdringingseffect meet de terugval van het inkomen Y doordat de intrest is gestegen.  Die 

intereststijging volgt uit de interactie tussen de goederen- en geldmarkt.  

N.B. Het verdringingseffect zou nul zijn  

 bij een vlakke LM curve (d.w.z. als de inkomensgevoeligheid van de geldvraag () nul zou zijn 

of als de intrestgevoeligheid van de geldvraag ()oneindig groot zou zijn.1) 

 bij een verticale IS curve (d.w.z. als de intrestgevoeligheid van de investeringen (h) nul zou 

zijn) 

a) is fout. Het verdringingseffect meten we op de output-as en niet op de intrest-as. 

b) is fout want Y meet de inkomensstijging bij afwezigheid van een verdringingseffect d.w.z. in de 

veronderstelling van een vlakke LM –curve of van een verticale IS-curve. 

c) is fout want Z meet de feitelijke inkomensstijging. 

d) is correct want U is inderdaad het verschil tussen de inkomensstijging bij afwezigheid van het 

verdringingseffect (Y) en de feitelijke inkomensstijging (Z). 

OEFENING 9 

De liquiditeitsval betekent dat als er geld wordt gecreëerd, dit op één of ander manier wordt 

opgepot. Het geld verdwijnt in een val ( a trap) zodat de bijkomende liquiditeiten de economie niet 

stimuleren.   

Formeel kan een liquiditeitsval het best voorgesteld worden door een   geldvraag  die vlak wordt. Het 

geldaanbod verhogen leidt dan tot geen daling van de intrestvoet. Al het extra in omloop gebrachte 

geld wordt gewoon bijgehouden. Men koopt er geen obligaties mee of, anders gezegd, men leent het 

niet uit. De geldcreatie leidt dan niet tot een daling van de intrestvoet en tot de daarbij horende 

stijging van de bestedingen. Een extreem voorbeeld van zo een vlakke geldvraag is de situatie waarin 

de intrest 0 is geworden ( zie p.793).  

Als we het begrip toepassen in een minder theoretisch kader kunnen we ook spreken van een 

liquiditeitsval als de commerciële banken het geld dat ze ontlenen bij de Centrale Bank niet durven 

uitlenen omdat ze vrezen dat ze het nooit meer zullen terugkrijgen en/of omdat ze vrezen dat ze het 

niet tijdig zullen terugkrijgen wanneer ze zelf met liquiditeitsproblemen worden geconfronteerd. 

a) is, in het licht aan wat vooraf gaat, evident fout. 

b) ) is, in het licht aan wat vooraf gaat, evident juist. 

c) is fout. Bij een liquiditeitsval gaat het  geld net niet vlot van hand tot hand. Het geld is opgehouden 

te rollen. De omloopsnelheid is 0. 

                                                           
1
 Het kan ook met een vlakke TR-curve in welk geval de b ( de mate waarin de Centrale Bank reageert op een 

afwijking van de feitelijke t.a.v. de potentiële output) 0 moet zijn. 
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d) is fout. De mensen potten het geld moeiteloos op in plaats van er bijvoorbeeld obligaties mee te 

kopen. Er is geen grens aan de hoeveelheid geld dat ze willen bij houden. 

 

OEFENING 10 

De AV-curve gaat over het gelijktijdig evenwicht van de goederen- en geldmarkt in de 

veronderstelling van alternatieve algemene prijsniveaus.  Het algemene prijsniveau oefent zijn 

invloed uit op het IS-LM/TR schema via LM/TR.  Een hoger prijs leidt tot een verschuiving naar boven 

van de LM/TR curve.  

In het geval van de LM curve zorgt een hoger algemeen prijsniveau voor een hogere geldvraag zodat 

gegeven de output en het geldaanbod de intrest moet stijgen. 

 In het geval van de TR curve moeten we de Taylor regel  uit 21.14 gebruiken.  

      (   ̂)   (   ̂) 

In deze formulering wenst de Centrale Bank niet alleen een outputniveau maar eveneens een 

prijsniveau te bereiken. Bij een hoger prijsniveau verschuift de TR-curve naar boven. 

De verschuiving naar boven van de LM/TR curven brengt, gegeven de stand van de IS-curve, een 

lagere output voort.  In de AV-voorstelling   komt een hoger algemeen prijsniveau (dat op de 

verticale as staat) overeen met een lagere output ( op de horizontale as). 

a) is in het licht van de voorgaande inleiding evident juist. 

b) ) is in het licht van de voorgaande inleiding evident fout. 

c) is fout.  Het maakt voor de zin van de verschuiving geen verschil  uit of het expansief beleid fiscaal-

budgettair dan wel  monetair is. In beide gevallen verschuift de AV –curve naar rechts. Zowel een 

verhoging van het geldaanbod2 als een verhoging van de overheidsuitgaven ( verlaging van de 

belastingen) zorgt voor een verschuiving van de AV-curve naar rechts. 

N.B. Bemerk dat een verschuiving van de LM/TR curve als gevolg van een verandering van het 

algemeen prijspeil een beweging langs de AV-curve veroorzaakt, terwijl een verschuiving van de 

LM/TR als gevolg van monetair beleid voor een beweging van  de AV-curve zorgt. 

d) is fout want een daling van het consumentenvertrouwen  leidt tot een verschuiving van de IS-

curve naar links en bijgevolge naar een verschuiving van de AV-curve naar links. 

 

 

                                                           
2
 Of in het geval van de TR-curve een verlaging van i*. 
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