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opgave 1. Fisher en de macro economie AM 

Onderstaande model van de geaggregeerde vraag en het geaggregeerde aanbod, is 

een weergave van de Nederlandse economie tussen 2016 (MEV1) en de verwachte 

situatie in 2018 (MEV2). De macro economische vraaglijn is in deze periode 

verschoven naar rechts. Dat is met name door toegenomen 

consumentenvertrouwen. Nederland is nu echt in een hoogconjunctuur terecht 

gekomen. De verwachting voor 2018 in het model is gebaseerd op het feit dat de 

bezettingsgraad van het productieapparaat bijna volledig is bereikt. 

Bron 1. Macro economische model van Nederland 2016 - 2018. 

 
 

1. Hoe luidt de verkeersvergelijking van Fisher? 

M x V = P x T 

2. Welke lijn in het getekende model geeft de geaggregeerde vraag van de 

Nederlandse economie weer? 

De rode MEV lijnen (op twee verschillende momenten) 

3. Leg uit hoe een toename van de geaggregeerde vraag leidt tot een stijging 

van het prijspeil in Nederland. 

Op lange termijn is het geaggregeerde aanbod in de economie gelijk aan de 

productiecapaciteit. Een verdere stijging van de geaggregeerde vraag zal niet 

leiden tot meer productie omdat ze bezettingsgraad 100% is. Het gevolg is dat 

het prijspeil zal stijgen. 

4. Leg aan de hand van de verkeersvergelijking van Fisher uit dat een toename 

van de macro economische vraag op lange termijn alleen maar leidt tot een 

stijging van het prijspeil. 

Een toename van de maatschappelijke geldhoeveelheid (M), leidt bij een 

constat veronderstelde omloopsnelheid (V) tot een toename van het prijspeil 
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(P) omdat het aantal transacties (T) niet meer kan stijgen omdat de 

bezettingsgraad 100% is. 

5. Verklaar de "neutraliteit van geld" vanuit de stijgende macro economische 

vraag en het stijgende prijspeil voor Nederland, zoals dat is weergegeven in 

het macro economische model, in bron 1. 

Een stijging van de maatschappelijke geldhoeveelheid leidt niet tot een 

grotere reële productie, alleen maar tot een stijging van het prijspeil. Geld is 

neutraal omdat het op zichzelf geen invloed heeft op de productie. 


