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1. Stel dat het bruto nationaal inkomen 200 miljard euro bedraagt. Hoeveel bedraagt dan het 

bruto binnenlands product? De factorvergoedingen voor de binnenlandse productiefactoren, 

ingezet in het buitenland, bedragen 50 miljard euro. De factorvergoedingen voor de 

buitenlandse productiefactoren, ingezet in het binnenland, bedragen 30 miljard euro. De 

afschrijvingen tenslotte bedragen 20 miljard euro. 

A. 200 miljard euro 

B. 220 miljard euro 

C. 180 miljard euro 

D. 160 miljard euro 

2. In een gesloten economie zonder overheid bedraagt het evenwichtsinkomen 
oorspronkelijk 500 miljard euro. De consumptie bedraagt dan 425 miljard euro. De helling  
van de spaarfunctie is constant en gelijk aan 0,25. De investeringen zijn autonoom. Het 
evenwichtsinkomen waarbij er volledige benutting is van alle productiefactoren bedraagt 700 
miljard euro. Hoeveel bijkomende investeringen zijn nodig om volledige tewerkstelling te 
bereiken? 
 

A. 50 miljard euro 
B. 200 miljard euro 
C. 25 miljard euro 
D. 150 miljard euro 

 
3. Volgens de theorie van de langegolfbeweging 

A. verloopt het ontwikkelingsproces in verschillende fasen, waarbij uiteindelijk de huidige 

fase van massaconsumptie wordt bereikt. 

B. wordt de economie gekenmerkt door opeenvolgende fasen van hogere trendmatige 

economische groei en lagere trendmatige economische groei. 

C. wordt economische groei uitsluitend verklaard door technologische vooruitgang en  

kapitaalaccumulatie. 

D. worden de hoogontwikkelde economieën gekenmerkt door langdurige perioden met 

een negatieve reële economische groei. 

4. Welke uitspraak is fout? In het Solow-groeimodel leidt technologische achteruitgang tot:  
 

A. een permanent lager langetermijnoutputniveau. 
B. een tijdelijk negatieve groeivoet van de productie. 
C. een opwaartse verschuiving van de investeringscurve en de aggregatieve 

productiefunctie. 
D. een permanent lager langetermijnoutputniveau per capita. 
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5. Welk van onderstaande gevallen oefent, ceteris paribus, geen invloed uit op de 

aggregatieve vraagcurve in een open economie met overheid?  

A. Het sparen van de gezinnen in de economie neemt toe. 

B. De overheidsinvesteringen nemen toe. 

C. De inkomsten uit personenbelasting nemen toe. 

D. De arbeidsproductiviteit neemt toe. 

6. Waartoe leidt een negatieve aggregatieve vraagschok? 

A. Een daling van het feitelijke en verwachte prijspeil op korte termijn en een 

permanente stijging van het feitelijke prijspeil op lange termijn. 

B. Een stijging van het feitelijke prijspeil op korte termijn en een permanente daling van 

het feitelijke en verwachte prijspeil op lange termijn. 

C. Een daling van het verwachte prijspeil op korte termijn en een permanente daling van 

het feitelijke prijspeil op lange termijn. 

D. Een daling van het feitelijke prijspeil op korte termijn en een permanente daling van 

het feitelijke en verwachte prijspeil op lange termijn. 

7. In welk van onderstaande gevallen is het sparen van de gezinnen gelijk  aan 0? 

A. MCQ > MSQ  

B. GCQ = 1 

C. MCQ = 0 

D. MSQ = MCQ 

8. In een gesloten economie met overheid is de consumptiefunctie: 𝐶 = 100 + 0,5𝑌𝑑, 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 𝐶 = 100 + 0,25𝑌. 
B. De multiplicator van de overheidsbestedingen is gelijk aan 1,33. 
C. De spaarfunctie is gelijk aan 𝑆 = −100 + 0,5𝑌𝑑. 
D. De multiplicator van de netto-belastingen is gelijk aan -1. 

 
9. Een autonome verhoging van de overheidsbestedingen (G) zal, ceteris paribus, een zelfde 
effect hebben op het evenwichtsinkomen als  
 

A. een even grote verhoging van de autonome belastingen. 
B. een even grote verlaging van de autonome belastingen. 
C. een even grote verlaging van de autonome consumptie. 
D. een even grote verhoging van de autonome investeringen. 

 
10. Veronderstel dat het evenwicht in een gesloten economie met overheid gepaard gaat 
met budgettair evenwicht van de overheid. Ga verder uit van lineaire inkomstenbelastingen. 
Een afname in de  autonome investeringen zal dan leiden tot:  
 

A. een lagere evenwichtsoutput en een budgettair tekort. 
B. een hogere evenwichtsoutput en een budgettair tekort. 
C. een hogere evenwichtsoutput en een budgettair overschot. 
D. een lagere evenwichtsoutput en een budgettair overschot. 
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11. Gegeven een gesloten economie zonder overheid. De investeringen zijn autonoom. 
Indien de spaarneiging van de gezinnen afneemt, 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. Onderstaande grafiek toont de evolutie van de Gini-coëfficiënt voor een aantal landen. 

Welk van onderstaande uitspraken is fout op basis van deze grafiek? 

 
 

A. De inkomensongelijkheid in de Verenigde Staten van Amerika is in 2011 toegenomen 

ten opzichte van 1974.  

B. In de beschouwde periode hadden de Verenigde Staten nagenoeg altijd het hoogste 

nationaal inkomen per hoofd van de bevolking.  

C. In 2000 is de oppervlakte tussen de Lorenz-curve en de diagonaal het kleinst voor 

Duitsland. 

D. Vanaf 1985 tot 2008 was de inkomensongelijkheid in Japan steeds lager dan de 

inkomensongelijkheid in de Verenigde Staten. 

13. Welke uitspraak is juist? 
 

A. Vergeleken met een autonome inkomstenbelasting verhoogt een progressieve 
inkomstenbelasting de numerieke waarde van de multiplicatoren. 

B. In een gesloten economie met overheid wijst het Haavelmo effect of de ‘balanced 
budget multiplier’ op de noodzakelijke voorwaarden voor een evenwicht op de 
overheidsbegroting. 

C. Een stelsel van  progressieve inkomstenbelastingen heeft een grotere automatische 
stabilisatorwerking dan een stelsel gekenmerkt door lineaire inkomstenbelastingen. 

D. Het overheidsbudget is steeds in evenwicht als in een gesloten economie de som van 
het spaar- en het belastinglek gelijk is aan de som van de gewenste investeringen 
van de bedrijven en de overheidsbestedingen. 
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14. In een gesloten economie met overheid en lineaire inkomstenbelastingen zijn de 
autonome belastingen gelijk aan 30. De autonome consumptie is gelijk aan 300 en de 
marginale consumptiequote is gelijk aan 0,5. De gewenste investeringen van de 
ondernemingen bedragen 130 en de overheidsbestedingen zijn gelijk aan 185. Het natuurlijk 
inkomen of langetermijninkomen Y* bedraagt 800. Welke marginale aanslagvoet van de 
belastingen zou de overheid moeten opleggen om dit natuurlijk inkomen te bereiken? 
 

A. 50% 
B. 25% 
C. 5% 
D. 75% 

 
15. Welk van onderstaande uitspraken is fout?  

A. Indien het binnenlands product groter is dan de binnenlandse bestedingen dan is de 

netto-uitvoer groter dan 0. 

B. bbp = bni wanneer de factorontvangsten uit het buitenland gelijk zijn aan de 

factoruitgaven aan het buitenland. 

C. Het in de vrije tijd breien van een sjaal voor jezelf wordt tot het bbp gerekend via een 

geïmputeerde waarde. 

D. Voorraadinvesteringen, uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen 

worden allen gerekend tot het bbp. 

16. Vertrek van het macro-economisch evenwicht op lange termijn. Stel dat er een drastische 
verlaging van de olieprijs optreedt. Wat zal het effect hiervan zijn op het macro-economisch 
outputniveau en het algemeen 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. Welke uitspraak is fout? 

A. Technologische vooruitgang leidt in het Solow-groeimodel tot een permanente 

verhoging van het investeringsniveau. 

B. Volgens de nieuwe groeitheorie is het marginaal product van kapitaal altijd 

dalend. 

C. In het langetermijnoutputniveau is de economische groei volgens het Solow-

groeimodel gelijk aan nul. 

D. In het Solow-groeimodel wordt de depreciatievoet  als gegeven beschouwd. 

18. Stel dat het nominale bbp  in 2013 met 20% is toegenomen ten opzichte van 2012. Stel 

verder dat de prijsindex van Paasche, berekend met basisjaar 2012, in 2013 gelijk is aan 90. 

Hoeveel bedraagt dan de groei van het reële bbp in 2013 ten opzichte van 2012? 

A. -25% 

B. +25% 

C. +10,33% 

D. +33,33% 
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19. Ga uit van het accelerator-multiplicatormodel in een gesloten economie zonder overheid. 
Stel dat zowel de autonome component van de consumptie als de autonome component van 
de investeringen gelijk is aan 20. Stel verder dat de marginale spaarquote 1/2 bedraagt en 
dat de kapitaal-outputratio gelijk is aan 2. Dan zal het nationaal inkomen in periode 1 gelijk 
zijn aan: 
(hint: maak gebruik van onderstaande tabel) 

 
  
 
 
 

A. 60 
B. 80 
C. 100 
D. 140 

 
20. Als de private sector in de economie een financieringstekort (spaartekort) van 30 miljard 
euro vertoont en de overheid realiseert een budgettair tekort van 20 miljard euro dan 
vertoont de lopende rekening van de betalingsbalans 
  

A. een overschot van 10 miljard euro 
B. een overschot van 50 miljard euro 
C. een tekort van 10 miljard euro 
D. een tekort van 50 miljard euro 
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Periode 0 20  20   

Periode 1 20  20   


