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1. Welke stelling is fout? 
 

A. Een goed kan zowel finaal als intermediair zijn, naargelang het binnen de 
beschouwde periode al dan niet opgaat in een volgende productiefase. 

B. De Lorenz-curve en de Gini-coëfficiënt worden gebruikt om de evolutie van het 
nationaal inkomen per capita in de tijd te bestuderen. 

C. In een gesloten economie zonder overheid (met maar twee sectoren, nl. bedrijven en 
gezinnen) wordt het nationaal inkomen ofwel geconsumeerd ofwel gespaard. 

D. In periodes van inflatie is het groeipercentage van het reële bbp kleiner dan dat van 
het nominale bbp. 

 
2. De accelerator legt een verband tussen: 

 
A. de kapitaalvoorraad en de verandering van de output. 
B. de kapitaalvoorraad en de investeringen. 
C. de verandering van de kapitaalvoorraad en de verandering van de output. 
D. de investeringen en de output.  

 
3. Welke uitdrukking drukt het verband uit tussen de bruto-investeringen (I), de afschrijvingen 
(   en de kapitaalvoorraad (K) in een economie? 
 

A. Als      dan is     . 
B. Als      dan is     . 

C. Als      dan is     . 
D. Als     dan is     . 

 
4. Welke uitspraak is fout? In het Solow-groeimodel leidt een afname van de spaarquote tot: 

 
A. een permanent lager langetermijn outputniveau. 
B. een tijdelijk negatieve groeivoet van de productie. 
C. een opwaartse verschuiving van de investeringscurve. 
D. een permanent lager langetermijn outputniveau per capita. 

 
5. Wat biedt wel een verklaring voor het negatief verband tussen de aggregatieve vraag en 
het algemeen prijsniveau? 

 
A. Het effect van een prijsstijging op de nominale prijsrigiditeit. 
B. Het effect van een prijsstijging op de inflatie. 
C. Het effect van een prijsstijging op het reële vermogen van de gezinnen. 
D. Het effect van een prijsstijging op de nominale loonrigiditeit. 
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6. Bij een negatieve vraagschok: 
 

A. daalt op korte termijn het feitelijke prijspeil en op lange termijn het verwachte en het 
feitelijke prijspeil. 

B. daalt het reële bbp op korte termijn en ook op lange termijn. 
C. stijgt het feitelijke prijspeil op korte termijn en ook op lange termijn. 
D. stijgt het reële bbp op korte termijn maar op lange termijn blijft het ongewijzigd. 

 
7. Als de consumptiefunctie grafisch voorgesteld wordt door een rechte door de oorsprong, is 
de MCQ: 
 

A. gelijk aan oneindig. 
B. gelijk aan 1. 
C. gelijk aan 0. 
D. gelijk aan de GCQ. 

 
8. In een gesloten economie met overheid is de consumptiefunctie:            , de 
marginale belastingquote bedraagt 0,5 en er zijn geen autonome belastingen. Welke 
bewering is fout? 
 

A. Een alternatieve manier om de consumptiefunctie weer te geven is           . 
B. De multiplicator van de overheidsbestedingen is gelijk aan 5. 

C. De spaarfunctie is gelijk aan             . 
D. De multiplicator van de netto-belastingen is gelijk aan -1.33. 

 
9. Welke uitspraak is fout? 
 

A. De automatische stabilisatorwerking bij progressieve inkomstenbelastingen is groter 
dan bij lineaire inkomstenbelastingen. 

B. Schommelingen van het nationaal inkomen ten gevolge van een wijziging in de 
autonome investeringen zijn groter bij autonome inkomstenbelastingen dan bij 
lineaire inkomstenbelastingen. 

C. De investeringsmultiplicator is groter bij lineaire inkomstenbelastingen dan bij 
autonome inkomstenbelastingen. 

D. Automatische stabilisatoren verminderen de numerieke waarde van de 
multiplicatoren (in absolute waarde). 

 
10. Veronderstel dat het evenwicht in een gesloten economie met overheid gekenmerkt 
wordt door budgettair evenwicht. Ga verder uit van lineaire inkomstenbelastingen. Een 
toename in de private autonome investeringen zal dan leiden tot: 
 

A. een lagere evenwichtsoutput gepaard met een budgettair tekort. 
B. een hogere evenwichtsoutput en een budgettair tekort. 
C. een hogere evenwichtsoutput en een budgettair overschot (surplus). 
D. een hogere evenwichtsoutput en budgettair evenwicht. 
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11. Gegeven een gesloten economie zonder overheid. De investeringen zijn autonoom. 
Indien de spaarneiging van de gezinnen toeneemt, dan zal ceteris paribus: 
 

A. het evenwichtsinkomen stijgen en het sparen gelijk blijven. 
B. het evenwichtsinkomen gelijk blijven en het sparen toenemen. 
C. het evenwichtsinkomen dalen en het sparen gelijk blijven. 
D. het evenwichtsinkomen dalen en het sparen toenemen. 

 
12. Welke uitspraak is juist? Het Stabiliteits- en Groeipact van de EMU stelt dat: 
 

A. lidstaten die geen jaarlijkse groei van minstens 3% nastreven een sanctie kunnen 
krijgen. 

B. welvarende lidstaten die geen 3% van hun bbp bijdragen om zwakke lidstaten te 
helpen een sanctie kunnen krijgen. 

C. lidstaten die hun overheidsdeficit boven 3% van het bbp laten stijgen een sanctie 
kunnen krijgen. 

D. lidstaten die hun overheidsbudget met meer dan 3% van het bbp laten stijgen een 
sanctie kunnen krijgen. 

 
13. “Crowding out” verwijst naar het negatief effect van een toename van de 
overheidsbestedingen op: 
 

A. de private investeringen wegens de toegenomen belastingdruk. 
B. de private investeringen wegens de toename van de intrestvoet. 
C. de private consumptie wegens de toegenomen belastingdruk. 
D. de private consumptie wegens de toename van de intrestvoet. 

 
14. In een gesloten economie met overheid is de autonome consumptie gelijk aan 300 en de 
marginale consumptiequote 0,5. De autonome belastingen zijn gelijk aan 30 en de marginale 
aanslagvoet van de belastingen bedraagt 20%. De gewenste investeringen van de 
ondernemingen bedragen 130. De overheidsbestedingen zijn gelijk aan 185. Het natuurlijk of 
lange termijn inkomen Y* bedraagt 900. Welke uitspraak is juist? 
 

A. Het evenwichtsinkomen is gelijk aan 1100. 
B. De overheid wil een nationaal inkomen in evenwicht gelijk aan 900. Om dit te 

bereiken moet ze de belastingen met 30 laten dalen. 
C. Deze economie bevindt zich in een situatie van onderbesteding. 
D. De overheid kan het natuurlijk of lange termijn inkomen Y* bereiken door haar 

bestedingen met 60 te verminderen. 
 
15. Welke uitspraak is fout? 
 

A. De toegevoegde waarde gerealiseerd door Belgische werknemers actief in een 
bedrijf gevestigd in Nederland behoort tot het Belgische bbp. 

B. Om bij de evolutie van het bbp in de tijd de prijsinvloed te elimineren berekent men 
een hoeveelheidsindex van het bbp.. 

C. De toegevoegde waarde gerealiseerd door Belgische werknemers actief in een 
Nederlands bedrijf behoort tot het Belgische nationaal inkomen. 

D. De impliciete prijsindex van het bbp (of bbp-deflator) meet het gemiddeld prijsniveau 
van alle geproduceerde finale goederen en diensten. 
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16. Vertrek van het macro-economisch evenwicht op lange termijn. Veronderstel dat door 
een daling in de olieprijzen een positieve aanbodschok optreedt. Wat zal het effect hiervan 
zijn op output en prijspeil? 
 

A. Een permanente outputexpansie en een permanent lager prijspeil. 
B. Een tijdelijke outputexpansie en een permanent hoger prijspeil. 
C. Een permanente outputreductie en een tijdelijk hoger prijspeil. 
D. Een tijdelijke outputreductie en een tijdelijk lager prijspeil. 

 
17. In een open economie met overheid zal: 
 

A. meer uitvoer de evenwichtsoutput verhogen en een hogere marginale invoerquote de 
evenwichtsoutput verlagen. 

B. meer uitvoer en een hogere marginale invoerquote de evenwichtsoutput verhogen. 
C. meer uitvoer de evenwichtsoutput verlagen en een hogere marginale invoerquote de 

evenwichtsoutput verhogen. 
D. meer uitvoer en een hogere marginale invoerquote de evenwichtsoutput verlagen. 

 
18. Ga uit van een open economie met overheid en volgende evenwichtsgegevens: sparen = 
€90 mld, gerealiseerde investeringen = €30 mld, netto-belastingen = €50 mld, 
overheidsbestedingen = €80 mld, uitvoer = €70 mld. Hoeveel bedraagt de invoer? 
 

A. €0 mld 
B. €40 mld  
C. €70 mld  
D. €100 mld  

 
19. Ga uit van het accelerator-multiplicatormodel. Stel dat de autonome component van de 
consumptie en van de investeringen telkens gelijk is aan 10. Stel verder dat de marginale 
consumptiequote 4/5 bedraagt en de kapitaal-outputratio gelijk is aan 4. Dan zal het 
nationaal inkomen in periode 1 gelijk zijn aan: 
 
A. 20 
B. 96 
C. 100 
D. 116 
 
20. Als de private sector in de economie een financieringsoverschot (spaaroverschot) van 30 
mld€ vertoont en de overheid realiseert een budgettair tekort van 20 mld€ dan vertoont de 
lopende rekening van de betalingsbalans: 
 
A. een overschot van 10 mld€ 
B. een overschot van 50 mld€ 
C. een tekort van 10 mld€ 
D. een tekort van 50 mld€ 


