
OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 23 
 

Open Vragen 
 
OEFENING 1 
 
a) Bij de aggregatieve vraag leidt een lager algemeen prijsniveau overeen tot een hogere output. De 

output is hier de afhankelijke veranderlijke. Dit omdat een lagere prijsindex leidt tot  

• een lagere transactievraag naar geld,  

• wat gegeven de geldvoorraad, de intrestvoet doet dalen  

• en dus stijgen de investeringen  

• en via de multiplicator is de stijging van de aggregatieve vraag een meervoud van deze 

van de investeringen.  

 

Dit negatief verband mag niet verward met de negatieve invloed van bijvoorbeeld de individuele 

prijs van brood op de gevraagde hoeveelheid brood. Er wordt meer brood gevraagd als de prijs 

ervan daalt omdat brood gekocht wordt in plaats van relatief duurder geworden substituten.  

Bij het aggregatief aanbod is het de toegenomen output die leidt naar een hoger algemeen 

prijsniveau. De  prijsindex is hier dus de afhankelijke variabele. De aggregatieve aanbodcurve 

heeft een verschillend verloop in functie van de aanpassingstermijn aan de hogere vraag naar 

output.  

Op middellange termijn passen de prijszetters sneller hun outputprijs aan dan de loonzetters hun 

lonen. Dat betekent dat de werknemers tegen een lager reëel loon werken dan wat ze verwachtten 

wat de output en de winstgevendheid doet stijgen. De MT-AA-curve heeft een positieve helling 

maar is niet verticaal. 

N.B 1. Op korte termijn hebben de prijzen de tijd niet om te veranderen. Het constante algemene 

prijsniveau maakt  de KT-AA-curve vlak. De economie is vraagbepaald. 

N.B. 2 Op lange termijn passen ook de loonzetters hun loon aan de het nieuwe algemene 

prijsniveau zodat de output terugkeert naar zijn natuurlijk niveau. De LT-AA-curve is verticaal. De 

economie is aanbodbepaald. 
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b) Met een verwacht prijspeil van 50 wordt de MT-AA-curve weergegeven door 
𝑃 = 0,02 ∗ 50 ∗ 𝑄 = 𝑄 

Als we die uitdrukking van P in de AV-vergelijking invoegen, krijgen we 
𝑄 = 100 − 𝑄 

en dus 
𝑄 = 𝑃 = 50 

Daar de verwachte prijs en de feitelijke prijs samenvallen is de LT-AA-curve een verticale rechte 

beantwoordend aan een output van 50 

          

 

c) Met een verwacht prijspeil van 50 wordt de MT-AA-curve weergegeven door 
𝑃 = 0,02 ∗ 50 ∗ 𝑄 = 𝑄 

Als we die uitdrukking van P in de nieuwe AV-vergelijking invoegen, krijgen we 
𝑄 = 110 − 𝑄 

en dus 
𝑄 = 𝑃 = 55 

Daar de feitelijke prijs met 10 % de verwachte prijs overtreft is het feitelijk reële loon slechts 

(1/1,1)*100=91% van het verwachte reële loon.  
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d) We kijken eerst naar de toestand in t+1 

Na een feitelijke prijsstijging in periode t wordt de prijs van t de verwachte prijs voor t+1 en 

verschuift de MLT-AA curve zodanig  dat ze de LT-AA curve snijdt ter hoogte van die 

verwachte prijs van 55.  

 
 

De grafiek maakt bijvoorbeeld duidelijk dat  de prijsstijging tot 55 de rode gestipte MLT-AA  oplevert 

die de verticale curve snijdt voor een prijsniveau van 55 
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We kijken vervolgen naar de toestand in t+∞ 

Opeenvolgende verschuivingen van de MT-AA-curve zorgen er voor dat zij uiteindelijk door het 

snijpunt van de nieuwe AV en de LT-AA-curve gaat.  Een nieuw evenwicht is bereikt. De output 

bedraagt 50 en de prijsindex is gestegen tot P=110-50=60.  

 
De grafiek maakt duidelijk dat  de prijsstijging tot 60 de blauwe gestipte MLT-AA  oplevert die de 

verticale curve snijdt voor een prijsniveau van 60. 

e) We bekijken achtereenvolgens elk van die invloeden 

Hoe vlakker AV, hoe efficiënter het  expansief monetair vraagbeleid 

Hoe vlakker AV, hoe sterker de aggregatieve vraag reageert op een prijsdaling of m.a.w. op een 

stijging van het reële geldaanbod. Expansief monetair beleid is een alternatieve manier om te 

zorgen voor een daling van het reële geldaanbod. Een prijs daling met 20 % of een stijging van de 

geldvoorraad met 25 % zorgen ceteris paribus voor de zelfde outputstijging. Bij een prijsdaling gaat 

het om een beweging langs de AV-curve, bij een stijging van de nominale geldvoorraad gaat het 

om een verschuiving van de AV-curve. Hoe vlakker de AV-curve hoe groter beide outputstijgingen. 

Om het achterliggend economisch gedrag te expliciteren moeten we er de vergelijking van het IS-

LM evenwicht bij halen.  
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Hoe groter 

ℎ
𝜕

1

1 − 𝑐(1 − 𝑡) + 𝑧 + ℎ𝛽
𝛿

=
1

𝜕
ℎ (1 − 𝑐(1 − 𝑡) + 𝑧) + 𝛽

 

hoe meer de output stijgt, gegeven een bepaalde toename van het geldaanbod. Het monetair 

beleid wordt dus efficiënter als de investeringen intrestgevoeliger zijn (d.w.z. als h groter is) blijkt uit 

de tweede formulering. Hoe meer de bedrijven reageren op de daling van de intrest die volgt uit het 

gestegen geldaanbod, hoe meer het expansief monetair beleid rendeert. En uit de eerste 

uitdrukking kan worden besloten dat het monetair beleid efficiënter is als de bestedingsmultiplicator 

groter is. Hoe meer de aanvankelijk stijging van de investeringen tot bijkomende consumptie leidt 

hoe groter het succes dat wordt bereikt door de centrale bank. 

Bemerk dat ℎ  en 𝜕 in het linkerlid de efficiëntie zowel bevorderen als afremmen. De 

intrestgevoeligheid van de investeringen zorgt er voor dat er gegeven de intrestdaling meer wordt 

geïnvesteerd maar versterkt het verdringingseffect en verlaagt dus de multiplicator. De 

intrestgevoeligheid van de geldvraag verlaagt het verdringingseffect en verhoogt dus de 

multiplicator maar anderzijds zorgt een hoge intrestgevoeligheid van de geldvraag er voor dat 

gegeven de verhoging van het geldaanbod, de intrest minder daalt. De herformulering in het 

rechterlid  leert ons dat van beide “gevoeligheden” de positieve invloed domineert. En dit zonder 

dat we  ℎ
𝜕

1

1−𝑐(1−𝑡)+𝑧+ℎ𝛽𝛿
 hebben moeten afleiden naar ℎ en 𝜕. 

Hoe vlakker AA, hoe efficiënter het  vraagbeleid 

Hoe vlakker AA, hoe meer de ondernemingen bij een toenemende vraag de productie verhogen en 

hoe minder ze de prijzen verhogen. 

. Hoe ‘langer’ de perioden, 

nodig om de verwachtingen aan te passen hoe efficiënter het vraagbeleid. Hoe langer het duurt 

voor de prijsverwachtingen het  feitelijke prijsniveau hebben bijgebeend, hoe langer de arbeidsinzet 

hoger is dan wat hij zou zijn indien de loonzetters zich niet hadden verkeken op hun toekomstig 

reële loon 
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Hoe minder “rationeel” de verwachtingen zijn, 

en dus hoe meer (bijvoorbeeld) adaptief, hoe efficiënter het vraagbeleid. Hoe rationeler, hoe 

vlugger men de verwachtingen aanpast en hoe vlugger nominale grootheden zich aanpassen. Op 

die manier komen we vlugger naar het lange termijn evenwicht terug.  
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OEFENING 2 
 
a)  Ze verschuift naar rechts. Om dit te begrijpen is een ommetje langs de arbeidsmarkt nuttig. . De 

dalende vakbondsmacht impliceert een daling van z en een verschuiving naar beneden van de WS 

curve. Met als gevolg een hogere natuurlijke tewerkstelling en de daarbij horende hogere 

natuurlijke output. 
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b) Ze verschuift naar rechtsonder tot er terug een snijpunt is waar de drie curven elkaar tegenkomen. 

De eerste verschuiving  (de lichte gestippelde rechte) is het gevolg van de daling van de factor z. 

We weten dat  in het snijpunt van de AA-MT curve met de AA-LT curve we op de horizontale as de 

potentiële of natuurlijke output hebben en op de verticale as het verwachte prijspeil. In het jaar t+1  

is het verwachte prijspeil dit van het jaar t. Dit wil zeggen het prijspeil van voor de aanbodschok.  

 

De MLT-AA curve zal verder verschuiven daar de loonzetters die  de prijs van periode t verwachtten 

vaststellen dat in t+1 het prijsniveau  lager is dan dit dat werd verwacht. Het prijsniveau van t+1 wordt 

nu verwacht voor periode t+2 en de MLT-AA curve verschuift nogmaals. En zo gaar het verder totdat 

de MLT-AA curve ( de gestipte dikke lijn)  tegelijk de AV curve en de nieuwe LAA-curve snijdt. Het 

nieuw evenwicht is bereikt. 

c) De output en  tewerkstelling zijn gestegen. Daar de productiviteit niet is gestegen en er evenmin 

een daling is van de winstmarge θ zal het reële loon niet  zijn veranderd.  

Bemerk dat in deze voorstelling een verandering van de vakbondsmacht het reële loon onveranderd 

laat maar wel de tewerkstelling beïnvloedt. En paradoxalerwijze leidt hogere vakbondsmacht tot lagere 

tewerkstelling en hogere werkloosheid terwijl daar geen hoger reëel loon tegenover staat.. 
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d) Ze verschuift naar rechts. Waarom dat zo is verstaan we via een ommetje langs de arbeidsmarkt. 

Zoals blijkt uit volgende vergelijking van de PS curve verschuift deze naar boven als A stijgt  

𝑤 =
𝐴.𝑃

1 + 𝜃
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verhoging van de natuurlijke tewerkstelling doet ook de natuurlijke output stijgen. 
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e) De grafieken uit de antwoorden op de vraag b. stellen even goed de gevolgen van een stijging van 

de productiviteit voor als de gevolgen van de daling van de vakbondsmacht.  Ook nu zal de output 

en de tewerkstelling stijgen. Maar daar de productiviteit is gestegen en de winstmarge θ 

onveranderd is gebleven zal in dit geval het reële loon stijgen. 

 

f) In beide gevallen stijgt de output langzaam daar de prijsverwachtingen zich traag aanpassen. in die 

lange overgangsperiode is er conjuncturele werkloosheid.  Expansief vraagbeleid zorgt er voor dat 

we sneller op het hoger outputniveau terecht komen. Bovendien vermijdt dit vraagbeleid dat er 

prijsdaling (deflatie) optreedt. 

 

OEFENING 3 
a) De mark-up factor 

b) Ze vergroot. 

c) De LAA-curve schuift naar links. De MT- AA-curve verschuift gradueel naar links boven: de 

natuurlijke output daalt (natuurlijke werkloosheid stijgt) en het prijsniveau stijgt ook.  
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d) Omdat er ‘twee’ negatieve gevolgen samenkomen: een hoger algemeen prijsniveau (de 

stag”FLATIE” duidt op inflatie) en outputdaling ( de “STAG”flatie duidt op stagnatie). Het is dus niet 

altijd zo dat je het ene (bv werkloosheid) kan ‘inruilen’ voor het ander (prijsstabiliteit). Soms komen 

ze beide voor. 

e) Zij onderschatten die. Men dacht dus dat de werkloosheid cyclisch was, waardoor men een 

vraagbeleid ging voeren dat op lange termijn natuurlijk zinloos was en enkel nog meer inflatie met 

zich meebracht. 
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OEFENING 4 
 

a) 2% = 9,3% − 0,85𝑢𝑡 waaruit𝑢𝑡 = 7,3%
0,85

= 8,59 % 

b) 3𝑝𝑝 ∗ 0,85 = 2,55 𝑝𝑝 

c) Men kan de geldvoorraad laten toenemen of de intrestvoet op directe wijze laten dalen via een 

Taylorregeltoepassing 

d)  

 

e) De reële  lonen  mogen niet zijn gestegen. De hogere vraag leidt tot meer output. Als de reële 

lonen niet stijgen blijft de mark-up wat hij was. De ondernemers gaan er op vooruit want ze krijgen 

van een grotere output  een zelfde percentage.. 

f) In eerste instantie zullen de reële lonen lager zijn dan  het verwachte reële loon, vandaar dat er 

nieuwe verhoogde inflatieverwachtingen zullen worden verondersteld bij de centrale 

loonnormonderhandelingen. De MT-AA curve zal verschuiven. We bevinden ons op een nieuwe 

(naar boven geschoven) Phillipscurve. 

g) Zal terug dalen naar het initiële natuurlijke niveau 
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h)  

 
 

i)  Is op lange termijn zinloos. Je werkt er enkel toenemende inflatie mee in de hand. 
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OEFENING 5 
 
a) Omdat er geen op- of neerwaartse druk is op het inflatieniveau, en omdat de groei samenvalt met 

de potentiële groei of trendgroei. De inflatie is gelijk aan de verwachte inflatie. Zowel de 

goederenmarkt, de geldmarkt, als de arbeidsmarkt zijn er in evenwicht.  

b) Op korte termijn zal AV stijgen, de economische groei ook, maar de  inflatie eveneens. Wegens 

aangepaste verwachtingen zal ook KT AA stijgen, en zal de groei terug dalen en de inflatie zal 

verder stijgen. Uiteindelijk keren we terug naar de oorspronkelijke groeivoet maar zitten we op een 

hoger inflatieniveau. Vanaf dan zal de inflatie terug constant of NON ACCELERATING zijn. De 

werkloosheid die aan dit evenwicht beantwoordt wordt dan ook de  Non Accelerating Inflation Rate 

of Unemployment genoemd.. 

c) Hij zal de aggregatieve vraag afremmen en een recessie veroorzaken (met een ietwat lager niveau 

van inflatie). Na verloop van tijd zal de groei terug naar zijn oorspronkelijk niveau tenderen (via 

aangepaste verwachtingen) en zal de  inflatie inderdaad gedaald zijn. 

d) W weten uit de grafiek met op de verticale as het prijsniveau (en dus niet de inflatie) en op de 

horizontale as het outputniveau (en dus niet de groei) dat een efficiënter mededingingsbeleid via 

een daling van de mark-up een stijging van de output teweeg brengt. Als we dat naar een 

dynamisch perspectief vertalen waar er al een positieve groei was leidt het efficiënter 

mededingingsbeleid tot een groeiversnelling. Als het gaat om een éénmalige daling van de mark-

up zal die groeiversnelling evenwel niet duurzaam zijn. Het is moeilijk om die daling van de mark-

up weer te geven in de grafiek. de  LT-AA curve verschuift niet daar de lange termijn groei dezelfde 

blijft. De AV-curve is evenmin betrokken. De minst slechte oplossing is te spreken over een 

tijdelijke verschuiving naar rechts van de MT-AA curve.  

e) Bij c is er geen invloed op het reëel loon. In d zal het reële loon zich op een hoger groeipad 

bevinden. 

f) LAA verschuift naar rechts daar de snellere technologische vooruitgang voor een hoger groei zorgt.  
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MEERKEUZEVRAGEN  

OEFENING 1 

a) moeten we niet weerhouden want de uitspraak is correct. Hoofdstuk 17 gaat over de lange 
termijn waarbij we (meestal impliciet) aannemen dat alles wat aangeboden wordt, ook wordt 
gevraagd. Er is nooit een overaanbod, evenmin van arbeid. Er is dus geen werkloosheid.  

b) is fout en moeten we dus aanduiden.  In hoofdstuk 21 veronderstelden we even goed als in 
hoofdstuk 20 ( zie figuur 20.2) een weliswaar  horizontale AA-curve.  

c) is correct en dus niet wat zoeken. Het 45 ° diagram gaat uitsluitend over de reële sector terwijl in 
het AA-AV schema met name de AV-curve gebaseerd is op het gelijktijdige evenwicht van de 
reële en monetaire sectoren. 

d) is evenmin fout. Het AA-AV schema gaat immers over het evenwicht van alle drie de markten: 
goederen-, geld- en arbeidsmarkt.  Vollediger kan niet 

 

OEFENING 2 

a) is fout. Die horizontale prijszettingscurve weerspiegelt de vereenvoudigende veronderstelling van 
een  constante arbeidsproductiviteit en het bestaan van een constante mark-up. Die horizontale PS-
curve  belet evenwel niet dat de nominale lonen en dus de prijzen stijgen als de productie stijgt. Een 
horizontale PS-curve sluit dus een positieve helling van de  AA-curve niet uit. Het gaat dan wel om de 
MT-AA-curve waarbij het prijsniveau de tijd krijgt zich aan te passen aan een verandering van de 
aggregatieve vraag.  Dat de KT-AA-curve vlak is heeft niets te maken met de PS-curve maar wel met 
het feit dat de prijzen op korte termijn de tijd niet hebben om zich aan te passen aan een 
verandering van de totale vraag. 

b) is correct. Bij een hogere vraag is op middellange termijn hogere tewerkstelling en lagere 
werkloosheid mogelijk omdat de loonzetters de hoogte  van het algemene prijsniveau onderschatten 
en bijgevolg hun reëel loon overschatten. Het daarbij bestaande werkloosheid brengt een 
onderhandelingsmacht mee dat hen aanzet een hoger reëel loon te eisen dan wat ze nu krijgen.  
Daardoor zal eerlang de WS-curve naar boven verschuiven. 

c) is fout. De bedrijven reageren wel degelijk positief op hogere prijzen. Maar doordat die hogere 
prijzen en het te lage reëel loon daarmee verbonden de loonzetters doet reageren, stijgen de kosten 
en wordt de productiestijging uiteindelijk teruggeschroefd. De LT-AA-curve is dus verticaal niet 
omdat de producenten niet prijsgevoelig zouden zijn maar net omdat de loonzetters mettertijd  wel 
reageren op prijsveranderingen. 

d) is fout.  De LT –AA curve is verticaal omdat de loonzetters reageren op prijsveranderingen.  Met 
rationele verwachtingen zou die reactie sneller gebeuren omdat de verwachte prijzen in principe 
minder van de werkelijke prijzen zouden afwijken. Rationele verwachtingen zouden dus geenszins 
een verticale AA-curve in de weg staan. Zij zouden er eerder voor zorgen dat ook op minder lange 
termijn de AA-curve verticaal zou zijn.  

OEFENING 3 
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De positie van de LT-AA-curve situeert zich op het niveau van de natuurlijke output en hangt dus af 
van de natuurlijke tewerkstelling. De natuurlijke tewerkstelling wordt bereikt als het loon zoals 
bepaald in de WS curve  

𝑤 = 𝑃𝑒𝑓(𝐿, 𝑧) 

samenvalt met het loon zoals bepaald in de PS curve 

𝑤 =
𝐴.𝑃

1 + 𝜃
 

en waar bovendien de verwachte prijs uit de WS-curve samenvalt met de feitelijke prijs uit de PS-
curve. We  krijgen dan na manipulatie de uitdrukking voor het reële loon 

𝑓(𝐿𝑛, 𝑧) =
𝐴

1 + 𝜃
 

waarin de drie determinanten van de natuurlijke output ( en dus van de natuurlijke tewerkstelling g n 
werkloosheid) tot uiting komen. 

De natuurlijke tewerkstelling en  output zullen stijgen als , ceteris paribus 

A stijgt en/of 𝜃 daalt. Daardoor stijgt immers het reële loon. En dat hogere reële zal maar kunnen 
afgedwongen als ceteris paribus de werkloosheid lager is  

of als Z daalt. In dit geval blijft het reële loon constant en moet de hogere tewerkstelling en de lagere 
werkloosheid het gevolg zijn van een lagere onderhandelingsmacht van de vakbonden. 

We besluiten dat a) het enige correcte antwoord is. Verandering in het verwachte prijsniveau kan de 
output slechts tijdelijk veranderen en heeft bijgevolg geen invloed op de natuurlijke output.  

Daar een daling van de winstmarge (𝜃) , de daling van de vakbondsmacht (z) en de stijging van de 
productiviteit (A) alle drie de natuurlijke output verhogen konden b) , c) en d) niet worden 
beschouwd als zonder invloed op de natuurlijke output. 

OEFENING 4 

De hier bedoelde gebeurtenis betreft een verschuiving naar rechts van de LT-AA curve. Dit is de enige 
manier waarop de output op lange termijn kan stijgen. Als de AV curve niet verschuift zal op lange 
termijn ook het algemeen prijsniveau dalen. Dit nadat de MT-AA curve naar rechts verschoof omdat 
de feitelijke prijs de verwachte prijs overtrof. Als we adaptieve verwachtingen veronderstellen 
waarin bijvoorbeeld de verwachte prijs voor periode t de prijs is die werd geobserveerd in periode t-
1, zal de uiteindelijke positie van de MT-AA curve het resultaat zijn van een opeenvolging van steeds 
kleinere verschuivingen naar rechts van deze curve. 

a) is fout. Dit restrictief monetair beleid zorgt voor een verschuiving van de AV-curve naar links. 
Daardoor daalt aanvankelijk de output. Maar doordat het algemeen prijspeil lager is dan de 
verwachte prijs verschuift de MT-AA-curve naar rechts tot we weer terechtkomen op de natuurlijke 
output. Het algemeen prijspeil zal inderdaad zijn verlaagd maar de output zal niet zijn gestegen.  
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b) is correct. De toename van de concurrentie betekent dat de mark-up  𝜃 afneemt. Zoals de 
commentaar op de vorige oefening duidelijk maakte, verschuift daardoor de LT-AA-curve naar rechts. 
De output neemt toe. Gegeven de AV-curve zal deze stijging van de natuurlijke output ook naar een 
lager algemeen prijsniveau leiden. 

c) is fout. Dit expansief budgettair beleid zal slechts op korte termijn tot een outputstijging leiden. 
Doordat het prijspeil het verwachte prijspeil overstijgt zal de verschuiving naar links van de MT-AA-
curve de outputstijging ongedaan maken. Op termijn zal er enkel een stijging van het algemene 
prijspeil worden bereikt. 

d) is fout.  Dergelijke stijging kan op zeker de natuurlijke output niet doen stijgen. In het beste geval 
blijft zij zonder  invloed op de natuurlijke output. Het is echter ook mogelijk dat het om import van 
intermediaire inputs gaat in welk geval deze stijging kan worden weergegeven door een stijging van 
de mark-up 𝜃 (zie het geval van een gestegen olieprijs in Figuur  23.9). In dit scenario krijgen we net 
het omgekeerde van wat gevraagd werd: een daling van de output met een stijging van het 
algemene prijspeil.    

OEFENING 5 

a) mag niet weerhouden want de uitspraak is correct. Zie Handboek p. 764 “Tijdens de zomer van 
2007 brak er echter een financiële crisis uit..” 

b) is de te weerhouden foute uitspraak. Zie Handboek Figuur 23. 8 en commentaar op p.768 “Figuur 
23.8 toont…een daling in de prijs van ruwe aardolie… in de tweede helft van 2008.” 

c) is correct en mocht niet aangeduid. Zie Handboek Figuur 23.6. 

d) is evenmin het foute antwoord dat we zoeken. Zie   p.767. De heropleving… werd vooral gedreven 
.. door de heropleving van de uitvoer (vooral naar China). 

OEFENING 6 

De oorspronkelijke Phillipscurve suggereerde een stabiel negatief verband tussen de inflatie en de 
werkloosheid.   

a) is fout.  Bij een negatieve aanbodschok zal de output dalen en de prijs stijgen. Met de inflatie gaat 
een stijging in plaats van een daling van de werkloosheid gepaard. 

b) is correct. Een eenmalige verhoging van de inflatie leek de enige prijs die men moest betalen voor 
een daling van de werkloosheid. 

c) is fout. Want als er inderdaad een stabiel negatief verband is tussen de inflatie en de werkloosheid 
dan zal een desinflatie ( een duurzame daling van de inflatie) enkel mogelijk zijn door permantent 
hogere werkloosheid te tolereren. 

d) is fout.  Als de economische agenten  rationeel zijn zullen ze hun gedrag aanpassen aan de stijging 
van de  inflatie.  Nemen we het voorbeeld van rationele loonzetters.  Wat voor hen telt is de evolutie 
van het reële loon.  Ze zullen daarom in hun nominale looneisen de verwachte inflatie inbouwen.  
Maar de rationele prijszetters zullen die nominale loonstijging  in hun prijzen doorrekenen. De llon-
prijs spiraal als gevolg van rationeel gedrag betekent de doodsteek voor de oorspronkelijke 
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Phillipscurve en voor het daarop gebaseerde beleid van het kiezen van de idealen combinatie van 
inflatie en werkloosheid.   

OEFENING 7 

De efficiëntie van het vraagbeleid betreft de mate waarin de output  en dus de tewerkstelling en de 
werkloosheid reageren op fiscaal-budgettair beleid. Laat ons vertrekken van de hypothese dat bij 
aanvang de output zijn natuurlijk niveau heeft bereikt en men vanaf dit punt expansief vraagbeleid 
voert. Dat houdt in dat de AV-curve naar rechts verschuift. 

a) is fout want hoe steiler de MT-AA-curve, hoe minder de output stijgt en hoe meer het algemeen 
prijsniveau stijgt. Is de MT-AA-curve verticaal ( zoals de nieuw-klassieken stellen-) dan is vraagbeleid 
totaal inefficiënt. 

b) is fout. Rationele verwachtingen dragen net bij tot een verticale MT-AA en zelfs KT-AA-curve. Zie 
dezelfde passage uit het Handboek (p.754 bovenaan). De uitspraken a) en b) overlappen dus in 
belangrijke mate. 

c) is correct. Rigiditeit betreft de traagheid waarmee prijzen en lonen zich aanpassen aan nieuwe 
omstandigheden.  Hoe minder en hoe trager prijzen en lonen op een stijging van de vraag reageren, 
hoe efficiënter het vraagbeleid. We lichten dat even toe  

 Als de  prijzen  niet reageren op vraagveranderingen is de AA-curve vlak en is leidt expansief 
vraagbeleid enkel tot een stijging van de output en de tewerkstelling zonder dat dit ten koste gaat 
van de prijsstabiliteit.  We hadden het in dit verband over de KT-AA-curve ( zie Handboek Figuur 
22.15). Hoe langer de korte termijn, hoe beter. 

Als gegeven een niet horizontale MT-AA-curve het vraagbeleid het algemeen prijsniveau doen stijgen 
en het lang duurt voor de lonen zich aanpassen d.w.z voor de MT-AA-curve naar boven verschuift 
dan duurt het gunstig effect van het vraagbeleid langer. Neem Figuur 23.2 uit het Handboek er even 
bij. Hoe langer het duurt voor we van punt B naar punt D evolueren, hoe beter het vraagbeleid 
werkt. 

d) is fout. De verschuiving van de MT-AA curve gebeurt als gevolg van het aannemen van een nieuwe 
loonnorm na onderhandeling. Hoe frequenter die onderhandelingen, hoe sneller de MT-AA-curve 
verschuift  en hoe minder efficiënt het vraagbeleid. 

OEFENING 8 

a) is fout. Het aggregatief aanbodbeleid op lange termijn zorgt voor een verschuiving naar rechts van 
de LT-AA curve d.w.z. een verhoging van de natuurlijke output Q n . We herinneren ons de volgende 
uitdrukking voor het reële loon. 

𝑓(𝑄𝑛, 𝑧) =
𝐴

1 + 𝜃
 

 

waaruit blijkt dat er maar drie determinanten zijn van de natuurlijke output: z, A en 𝜃 .  Geen enkele 
van die drie variabelen wordt duurzaam beïnvloed door de wet van 26 juli 1996. a) is dus niet het 
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juiste antwoord. Voor we de volgende mogelijke antwoorden bekijken loont het de moeite na te 
gaan welke beleidsmaatregelen wel tot een LT-AA beleid kunnen worden gerekend.  We 
onderscheiden drie soorten.  

• Verlagen van z of het flexibiliseren van de arbeidsmarkt.  Bedoeling is de lonen dichter te 
laten aansluiten bij de productiviteit zoals dat het geval zou zijn bij een perfect competitieve 
arbeidsmarkt. Het verlagen van de werkloosheidvergoeding en  van de ontslagvergoeding  
zijn voorbeelden van concrete maatregelen van deze flexibilisering. 

• Verlagen van 𝜃 d.w.z. het competitiever maken de goederenmarkten. De werking van een 
mededingingsautoriteit die bijvoorbeeld prijsafspraken bestraft is een voorbeeld van een 
concrete maatregel in dit domein. 

• De toename van A in de hand werken door innovatie aan te moedigen. Een octrooiwetgeving 
die het juiste evenwicht biedt tussen het voldoende aanmoedigen van wie innoveert en het 
voldoende verspreiden  van de nieuwe technologie hoort onder deze noemer thuis.  

b) is fout want de wet is een vorm van inkomensbeleid. 

c) is correct. Door loonsverhogingen binnen de perken te houden probeert de wet de verschuiving 
naar boven van de MT-AA-curve  te matigen.  

d)) is fout.  De afstemming gebeurt t.a.v. de buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk en niet 
t.a.v. landen zoals bijvoorbeeld China 

OEFENING 9 

a) is fout.  De economie die in 2004 de Nobelprijs kregen voor hun Real Business Cycles (RBC)  theorie 
waren 6 jaar ( Prescott) en 3 jaar (Kydland)  in 1946, het sterfjaar van Keynes. 

b) is fout. RBC heeft het zoals de groeitheorie à la Solow over de potentiële output. Daarenboven 
wordt aangenomen dat de feitelijke en de potentiële output  samenvallen. Vraagschommelingen 
bijvoorbeeld als gevolg van monetaire factoren zijn verwaarloosbaar. Het is de aanbodcapaciteit die 
fluctueert. Vandaar dat Business Cycles REAL worden geacht; 

c) is fout. Als potentiële en feitelijke output samenvallen is er geen outputgap. 

d) is correct. Dat de aanbodcapaciteit steeds volledig wordt ingezet betekent dat er geen onvrijwillig 
werklozen zijn die voor het geldende loon zouden willen werken maar geen werk vinden. Wie niet 
werkt is in deze situatie omdat hij dat zelf verkiest. 

OEFENING 10 

a) is fout. De reële waarde van de intresten en de terugbetaling daalt als gevolg van inflatie.  De 
belegger/ schuldeiser zal een des te hogere intrest vragen en krijgen als hij een hogere inflatie 
verwacht. Zie de Fisher-vergelijking 

𝑖 = 𝑟 + 𝜋𝑒 

waarin de nominale intrest i gelijk is aan de reële intrest r plus de verwachte inflatie 𝜋𝑒. Als de 
inflatie hoger is dan verwacht , dan is de reële waarde van de intresten en de terugbetaling lager dan 
verwacht. De schuldeisers komen bedrogen uit. 
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b) is correct. Om de economische activiteit te stimuleren verlaagt de  Centrale Bank de intrestvoet. 
Een zeer lage inflatie brengt mettertijd een zeer lage verwachte inflatie mee en volgens de Fisher 
vergelijking dus ook een lage nominale intrestvoet. Hoe lager die nominale intrestvoet hoe minder 
ruimte voor de Centrale Bank om deze te verlagen. 

c) is fout. Zie Handboek p.781. “Empirische studies hebben uitgewezen dat op korte termijn een … 
strikte proportionaliteit…groei in de geldhoeveelheid.. en inflatie niet echt opgaat. ” 

d) is fout. De Centrale Bank onder de controle brengen van de regering betekent dat deze regering 
op de Centrale Bank een beroep kan doen om het overheidsdeficit te financieren. Dit houdt het 
gevaar in op te snelle geldgroei met hyperinflatie tot uiteindelijk gevolg.  

OEFENING 11 

a) is fout. Als de potentiële de feitelijke groei overtreft is er sprake van een negatieve i.p.v. een 
positieve outputgap. 

b) is fout. De MT-AA-curve stelt het gedrag van loonzetters en prijszetters voor. Het gedrag van de 
Centrale Bank vinden we terug in de AV-curve. 

c) is fout. Zelfs vertrekkend van een situatie waarbij de feitelijke en de potentiële groei samenvallen 
kan expansief vraagbeleid  voor hogere groei  zodat . De AV-curve ( met op de verticale as de inflatie 
en op de horizontale as de groeikloof) verschuift naar rechts waardoor een snijpunt met MT-AA 
curve worden bereikt dat overeenkomt met een hogere dan de potentiële groei. Deze hogere groei 
kan echter niet blijven duren doordat de reactie van de loonzetters de MT-AA curve naar links zal 
doen verschuiven. 

d) is correct. De LT-AA curve is net als de LT-Phillipscurve verticaal.  De LT-AA-curve heeft als snijpunt 
met de horizontale as de natuurlijke output terwijl voor de Phillipscurve dit snijpunt met de 
natuurlijke werkloosheid overeenkomt.  Natuurlijke output en natuurlijke werkloosheid bepalen 
elkaar wederzijds. Ze zijn twee verschillende perspectieven op het zelfde fenomeen. 

 OEFENING 12 

Hier betreft die duurzame verschuiving van de LT-AA-curve dat de potentiële groei toeneemt. Het  
om een duurzame hogere groei. 

a) is fout want vraagbeleid zorgt slechts voor een tijdelijke groeiversnelling. 

b) is fout want deze verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd zorg, ceteris paribus, in het beste 
geval voor  een eenmalige stijging van de tewerkstelling. 

c) is correct. De verbetering van de octrooiwetgeving zorgt voor een continue stroom van innovaties 
waardoor de variabele A op continue wijze sneller stijgt. 

d)  ) is fout want ook deze maatregel zorg, ceteris paribus, in het beste geval voor  een eenmalige 
stijging van de tewerkstelling. 
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OEFENING 13 

a) is fout. Dat het toch nog om keynesianen gaat, heeft net te maken met de overtuiging dat prijzen 
en lonen zich niet snel aanpassen. 

b) is fout. De rigiditeit van prijzen en lonen zorgt net voor een niet verticale AA-curve.  De niet-
verticale AA-curve onderscheidt de nieuw-keynesianen net van de nieuw-klassieken.  

c) is correct. En daarom gaat het om NIEUW-keynesianen. De oud-keynesianen en dus Keynes zelf 
geloofden dat economische agenten vaak instinctief handelden. Vooral de ondernemers zouden zich 
in hun investeringsbeslissingen door “ animal spirits” laten leiden. 

d) is fout. Het zijn de Real Business Cycles theoretici die geloven dat schommelingen in de 
economische activiteit volledig langs de aanbodzijde kunnen worden verklaard.  De nieuw-
keynesianen daarentegen verklaren de economische fluctuaties door vraagschokken. 

Bij wijze van besluit 

Nieuw-keynesianen zijn nieuw omdat ze rationeel gedrag veronderstellen. 

Nieuw- keynesianen zijn keynesiaans omdat ze in het nut van vraagbeleid  geloven. Ze denken  
immers dat  prijzen en lonen zich niet snel aanpassen zodat een toegenomen vraag leidt naar meer 
output en niet meteen tot hogere prijzen. Deze rigiditeit is echter niet het gevolg van irrationeel 
gedrag (zoals het verwarren van nominale en reële grootheden m.a.w. geldillusie) maar wel  van 
instituties zoals looncontracten van lange duur. 

OEFENING 14 

a) is fout.  Als we enkel kijken naar de laatste kwarteeuw waren er periodes van hyperinflatie onder 
meer in Brazilië, Argentinië, Rusland en Zimbabwe. 

b) is correct. Als overheden in plaats van gewone belastingen hun uitgaven financieren door geld bij 
te drukken spreekt men over “inflatiebelasting”.  Ze treft  wie geld aanhoudt want door de inflatie 
vermindert de koopkracht van dat geld.  Daarom zet men dat geld zo snel mogelijk om in goederen 
en diensten waardoor de inflatie nog toeneemt. Maar zo vermindert ook de koopkracht van het geld 
dat de Centrale Bank ter beschikking stelt van de overheid. En dus moet er nog meer geld bijgedrukt. 
Deze vicieuze cirkel leidt er uiteindelijk toe dat het monetair en financieel systeem – de 
inflatiebelastingbasis- ineenstort. 

c) is fout.  Het omgekeerde is waar.  Als het bijhouden van geld  belast wordt doordat inflatie de 
koopkracht ervan uitholt, zal men die belasting ontwijken door minder geld aan te houden. 

d) is fout. Vooreerst slaat het weliswaar indrukwekkend cijfer van  4 600 000 000 procent op de 
periode tussen 1999 en 2008 en niet op 2008 alleen. Maar zelfs als het over enkel maar het jaar 2008 
zou gaan, zou een dagelijkse verdubbeling van het prijspeil geleid hebben tot 2365 wat op een 
vermenigvuldiging met een factor 7,5 miljard met nog 100 extra nullen erbij  neerkomt .Dat is enorm 
veel meer dan een stijging met “maar 4,6 miljard” procent.  Of anders gezegd: een toename per jaar 
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met 4,6 miljard procent komt neer op een stijging van nog geen 5% per dag.1 Dergelijke 
berekeningen zijn nuttig als een illustratie van de kracht van de samengestelde intrest. 

 

 

 

OEFENING 15 

a) is fout. Desinflatie betekent een daling van de inflatie: bijvoorbeeld van 8 % tot 5% . Deflatie slaat 
op negatieve inflatie, op prijsdaling: bijvoorbeeld -2.  Desinflatie kan natuurlijke leiden tot deflatie 
maar het is zeker niet zo dat elke desinflatie ook deflatie meebrengt. 

b) is fout.  Bij een liquiditeitsval kan de intrestvoet nul zijn. Dan kan de Centrale Bank die niet meer 
verlagen en is er voor de Centrale Bank geen manoeuvreerruimte  meer. Monetair beleid is dan net 
niet in staat de economie uit de deflatoire spiraal te halen.  

c) is fout. Het AA-AV schema is geschikt om de evolutie naar een evenwicht weer te geven. Deflatie is 
een neerwaartse spiraal waarvan de voorstelling en de verklaring de perken van het AA-AV schema 
te buiten gaat. 

d) is correct. Bij deflatie stelt men aankopen uit. Daardoor hebben de prijzen nog meer de neiging tot 
dalen zodat aankopen uitstellen nog aantrekkelijk wordt. We spreken van een deflatoire spiraal die 
zich niet laat vatten in schema’s die berusten op evenwichtsdenken.   

                                                           
1 Een toename van 4,6 miljard procent betekent een vermenigvuldiging met 4 600 000 000/100 +1 . Van dit 
quotiënt neem je de wortel 365. Je krijgt afgerond 1,05 d.w.z. dagelijks komt er 5% bij. 
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