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opgave 1. Fisher en inflatie AM 

Nederland is in 2017 in een hoogconjunctuur beland. Nederlanders lenen weer veel., 

mede vanwege de extreem lage rente. De economische groei op jaarbasis ligt boven 

de 3%, en bedrijven zitten met moeilijk vervulbare vacatures. De werkloosheid is 

historisch laag. Vakbonden stellen hoge looneisen en bedrijven gaan 

tandenknarsend akkoord. De inflatie is weer aan het stijgen, een logisch gevolg van 

de genoemde ontwikkelingen. 

1. Leg uit dat het lenen van geld op korte termijn je koopkracht verhoogd. 

Als je geld leent kun je nu meer uitgeven dus stijgt nu je koopkracht. 

2. Verklaar met behulp van de verkeersvergelijking van Fisher hoe geld lenen tot 

een stijging van het prijspeil leidt in een situatie van hoogconjunctuur. 

Door het lenen van geld wordt er nieuw geld gecreëerd. De maatschappelijke 

geldhoeveelheid (M) stijgt daardoor. Omdat de omloopsnelheid (V) constant 

is, zal P*T stijgen. In een situatie van hoogconjunctuur draait de economie op 

haar productiecapaciteit. T (transacties) kan dus niet uitbreiden. Het prijspeil 

(P) zal dus gaan stijgen. 

3. Leg uit, naar aanleiding van de vorige vraag, wat de “neutraliteit van geld” 

betekent. 

Meer geld creëren leidt niet tot meer reële productie, alleen maar tot gestegen 

prijzen. Meer geld voegt dus niets toe aan de hoeveelheid goederen en 

diensten die we produceren of kunnen kopen. 

4. Leg uit dat hogere loonkosten leiden tot een stijging van de prijzen van 

goederen en diensten. 

Bedrijven rekenen hogere loonkosten door in de productprijzen, waardoor het 

prijspeil stijgt. 

5. Leg uit dat consumenten die geen loonsverhoging weten te realiseren in deze 

economische situatie, er in koopkracht op achteruit gaan. 

Als de prijzen stijgen maar je loon niet kun je van je inkomen minder goederen 

en diensten kopen. Je koopkracht daalt dus. 


