
OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 10 
 

Open vragen 
 
OEFENING 1 
 

 Atomisme Homogeniteit Informatie 

Monopolistische concurrentie  X  

Het Bertrand-model X   

De zoekkosten theorie   X 

Het Cournot-model X   

Averechtse selectie    X 

Het Hotelling model X X  
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OEFENING 2 
a) Deze tabel is een steekproef uit het oneindig aantal mogelijke combinaties van 

productiehoeveelheden door A en door B. Er werd voor gezorgd dat de in de vraag vermelde 
uitkomsten tot die steekproef behoren. Daar producenten A en B  dezelfde kostenfuncties hebben, 
zullen ze bij een Kartel, Cournotevenwicht en volmaakte mededinging even veel moeten 
produceren. Enkel de uitkomsten op de hoofddiagonaal komen dus in aanmerking. 

 
Het kartel is de oplossing met de hoogste gezamenlijke winst. Dus gaat het om de 
outputcombinatie (15 ; 15). Bij volmaakte mededinging is de gezamenlijke winst lager dan wanneer 
de concurrentie op één of andere manier aan banden wordt gelegd. Dus gaat het om de 
outputcombinatie (30 ; 30)..Outputcombinatie (20;20) blijft over als Cournot oplossing. 

 

b) Het kartel (15 ; 15) want daar is de winst waaruit ik mijn dividend krijg maximaal. Deze 
karteloplossing vinden we door de marginale ontvangst aan de marginale kost van beide 
producenten gelijk te stellen. 
We starten met de inverse vraagfunctie 

𝑝 = 60 − 0,5(𝑞𝐴 +  𝑞𝐵) 
𝑇𝑂 = 60 − 0,5(𝑞𝐴 +  𝑞𝐵)2 

waaruit 
𝑀𝑂 =  60 − (𝑞𝐴 + 𝑞𝐵) 

 
een marginale ontvangst die we dus gelijk stellen aan de marginale kost. 
 

𝑀𝑂 =  60 − (𝑞𝐴 +  𝑞𝐵) = 30 

 
Het is duidelijk dat beiden evenveel zullen produceren  zodat je onmiddellijk naar de door A te 
produceren hoeveelheid kan kijken. 

 60 − 2𝑞𝐴 = 30 

 
waaruit qA =15 en dus ook qB =15 
 
De prijs wordt 60 −  0,5 ∗  (15 +  15)  =  45 en voor elk van beide producenten is de winst gelijk 
aan totale ontvangst (45 * 15) minus de totale kost (30*15) of (45-30)*15= 225 Voor elk van beiden 
is de winst 225. 
 
 

 
c) De uitkomst (30 ; 30). Deze Pareto-efficiënte uitkomst beantwoordt aan het resultaat dat zou 

volgen uit volmaakte mededinging. Samen produceren ze tot 𝑃 = 𝑀𝐾 d.w.z, tot 
60 − 0,5(𝑞𝐴 + 𝑞𝐵) = 30 

We hebben hier een perfect elastisch aanbod tegen een prijs van 30. Dat geeft een 
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evenwichtshoeveelheid van 60. Beiden zullen 30 produceren. Maar daar 𝑃 = 𝑀𝐾 = 𝐺𝐾 wordt er 
geen winst gemaakt. 

 
d) We kijken naar producent A wetende dat A en B identieke kostenfuncties hebben en dus identieke 

producenten zijn. Voor A is de inverse vraagfunctie 
𝑝 = 60 − 0,5(𝑞𝐴 +  𝑞𝐵) 

 
en zijn totale ontvangst 

𝑇𝑂𝐴 = 60𝑞𝐴 − 0,5𝑞𝐴2 − 0,5 𝑞𝐴𝑞𝐵 
 
en wordt zijn marginale ontvangst 

𝑀𝑂𝐴 = 60 − 𝑞𝐴  –  0,5𝑞𝐵 
 
die gelijk moet zijn aan zijn marginale kost  

𝑀𝑂𝐴 = 60 − 𝑞𝐴  − 0,5 𝑞𝐵 = 30 
 
dat geeft 

𝑞𝐴 = 30 − 0,5 𝑞𝐵 
 
en daar beide producenten identiek zijn hebben we dus 

𝑞𝐵 = 30 − 0,5 𝑞𝐴 
 
 
En dat laat ons toe de twee vergelijkingen in elkaar te schuiven  

𝑞𝐴 = 30 − 0,5 ∗  (30 −  0,5𝑞𝐴) 
 

𝑞𝐴 = 15 − 0,25𝑞𝐴 
 

0,75𝑞𝐴 = 15 
 
Beide producenten zullen 15/0,75=20 eenheden produceren. 
 

e) We brengen de gezamenlijke hoeveelheid 20+20 = 40 in de prijsvergelijking: 
 

𝑝 = 60 − 0,5 ∗ 40 = 40 
 
f) Als ik de prijs laat dalen tot 39 komt iedereen bij A kopen. A verkoopt 120 – (2 * 39) = 42 

eenheden, heeft een totale ontvangst van 42 * 39 = 1 638 euro en een totale kost van  
30*42= 1 260 euro. De winst wordt 1798 – 1 260 = 378 euro. Gezien B niks meer zal verkopen, zal 
de winst dalen tot 0. 

 
g)  Ze zal de prijs van B onder 39 te zetten om terug alle klanten van A af te pakken. 
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h) Uiteindelijk zal men tot een prijs van 30 komen waarbij elk van beiden 30 zullen produceren. Een 

hogere prijs leidt er namelijk steeds toe dat de concurrent onder die prijs zal gaan om alle productie 
naar zich toe te halen.  Door die dynamiek komt uiteindelijk een prijs van 30 tot stand. De 
producent die dan de prijs nog verlaagt, zal verlies maken. Daardoor handhaaft zich dus de prijs 
van 30.  

 
De paradox bestaat erin dat we niettegenstaande er maar twee producenten zijn we tot de uitkomst 
komen die onder volmaakte mededinging zou zijn bereikt. Hotelling toonde aan dat aan de paradox 
kan worden ontsnapt door de hypothese van perfect homogene te laten vallen. Zie open vraag 3. 

 
i) We komen nu uit in de cel rechts onder.  

Met de prijs als beslissingsvariabele (Bertranduitkomst) 
De prijs verlagen is voor beide spelers de dominante strategie. Een speltheoretisch evenwicht 
waarbij beide spelers hun dominante strategie volgen noemen we een evenwicht in dominante 
strategieën. Dat evenwicht is ook een Nash-evenwicht want elk evenwicht in dominante strategieën 
is ook een Nash-evenwicht. 
 
Met de output als beslissingsvariabele (Cournot uitkomst) 
Outputcombinatie 20;20 is een Nashevenwicht maar geen evenwicht in dominante strategieën. 
Voor A is 20 produceren de beste strategie als B ook 20 produceert. Maar als B bijvoorbeeld 30 
produceert heeft A er belang bij 15 te produceren. M.a.w. de hoeveelheid van 20 is niet altijd-hoe 
dan ook- de beste optie. De strategie is niet dominant. 

 
OEFENING 3 
a) De brouwer die het bier met suikergehalte 1 produceert zal aan 4 miljoen bierdrinkers kunnen 

leveren daar zijn bier aantrekkelijker is voor al wie niet het extreme zoete bier met suikergehalte 2 
verkiest.   

 
b) Bier van het type -1 en type 1 produceren. Op die manier wordt de som van de afwijkingen tussen 

het gewenste suikergehalte en het beschikbare suikergehalte minimaal.  
 
c) Beide brouwers zullen “naar het midden op schuiven.”  

Als de brouwer die bier met -1 suikergehalte brouwde, overschakelt naar suikergehalte 0 behoudt 
hij de klanten die eerder bitter bier verkiezen en wint hij klanten die suikergehalte 0 prefereren. 
Als de brouwer die bier met +1 suikergehalte brouwde, overschakelt naar suikergehalte 0 behoudt 
hij de klanten die eerder zoet bier verkiezen en wint hij klanten die suikergehalte 0 prefereren. 

 
d) De liberalisering impliceert dat beide brouwers nu bier met suikergehalte 0 aanbieden daar waar zij 

voorheen respectievelijk bier met suikergehaltes -1 en 1 produceerden. 
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4 miljoen drinkers ( namelijk wie -2, -1, 1 of 2 prefereren) worden 1 graad suikergehalte verwijderd 
van hun voorkeur. Dat leidt tot een gecumuleerd welvaartsverlies van 4 000 000 cogno. Anderzijds 
winnen de 1 miljoen liefhebbers die suikergehalte 0 verkiezen en die voorheen moesten uitwijken 
naar bier van type 1 of type -1.met de liberalisering 1 000 000 cogno.  
Het netto welvaartsverlies bedraagt bijgevolg 3 000 000 euro. 

 
e) Vroeger haalde je 20 miljoen cogno omzet. Je haalde namelijk de klanten binnen die type 1 als 

lievelingsbier hebben, maar ook de klanten die type 1 bier moeten kopen omdat dat het bier is dat 
het dichtst bij hun lievelingsbier aanleunt, zijnde type – 2, -1 en 0 drinkers. Elk klantensegment is 
goed voor 1 miljoen drinkers, dus samen 4 miljoen mensen die elk 5 cogno betalen, geeft ons een 
totale omzet van 20 miljoen cogno. 
Nadat je de bierprijs met 1,99 cogno verhoogde, stappen de bierdrinkers van type 1 over naar je 
concurrent die bier van type 2 aanbiedt. Hun genot bij het drinken van type 2 in plaats van het 
geprefereerde type 1 daalt maar met 1 cogno maar daardoor sparen ze 1,99 cogno uit.  Tegenover 
dit verlies aan klanten staat dat de 3 miljoen klanten van type 0, -1 en -2  bier jouw bier blijven 
drinken ondanks de prijsstijging. Het alternatief voor jouw bier is immers minstens 2 graden 
suikergehalte verwijderd van het bier van hun voorkeur. Zij verliezen dus door bij je concurrent te 
kopen, minstens 2 cogno “welvaart”. De 1,99 cogno die jij extra vraagt zullen ze dus willen betalen. 
Het komt er op neer dat je nu 6,99*3 000 000=20 970 000 ontvangsten hebt terwijl je  25 % minder 
moet produceren. Naast de stijging van je ontvangsten profiteer je ook van de daling van jouw 
kosten.   

 
f) Vroeger haalde je 5 miljoen cogno omzet. Je haalde namelijk enkel de klanten binnen die type 2 

als lievelingsbier hebben, de andere segmenten kochten type 1 bier, wegens dichter bij hun smaak 
aanleunend en even duur. Nu je de prijs met meer dan 1 cogno liet dalen, haal je de drinkers van 
type 1 bier binnen. Je bent namelijk meer dan 1 cogno goedkoper dan type 1 bier, terwijl de 
consumenten van dat bier slechts 1 cogno genot verliezen ten opzichte van type 1 bier.  Je omzet 
bedraagt nu: 2 000 000 * 3,99 = 7 980 000 cogno. Je moet wel dubbel zoveel produceren als 
voorheen waardoor je kosten stijgen. Zo lang die extrakost niet meer bedraagt dan 2 980 000 
cogno, verhoogt de prijsverlaging jouw winst.  

 
g) Omdat de producten verschillend zijn worden de brouwers nichespelers die hun prijs kunnen 

verhogen zonder daardoor alle klanten te verliezen. Ze verliezen enkel klanten indien het 
prijsverschil groot genoeg is om de productvoorkeur aan de kant te schuiven. In het geval van 
Bertrand verloor de speler die de prijs verhoogde direct al het cliënteel aan de andere speler met 
lagere prijzen. Het omgekeerde geldt uiteraard indien prijzen verlaagd worden. 
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OEFENING 4 
a) 

Afleiden van reactiefunctie 1 
GO = 468 – 4 (q1 + q2) 
 = 468 – 4q1 – 4q2 
TO1  = 468q1 – 4q12 – 4q1q2 
MO1  = 468 – 8q1 – 4q2      MK1 = 8 + 2q1 
 

MO1 = MK1 
468 – 8q1 – 4q2 = 8 – 2q1 

460 – 4q2 = 10q1 
q1 = 46 – 0,4q2 

 
Afleiden van reactiefunctie 2 
GO  = 468 – 4q1 – 4q2 
TO2  = 468q2 – 4q1q2 – 4q22 
MO2  = 468 – 4q1 – 8q2      MK2 = 32 + 2q2 
 

MO2 = MK2 
468 – 4q1 – 8q2 = 32 + 2q2 

436 – 4q1 = 10q2 
q2 = 43,6 – 0,4q1 

 
Reactiefuncties gelijkstellen aan elkaar 
q1 = 46 – 0,4q2        q2 = 43,6 – 0,4q1 
 

q1 = 46 – 0,4*(43,6 – 0,4q1) 
q1 = 46 – 17,44 + 0,16q1 

0,84q1 = 28,56 
q1 = 34  q2 = 30 

 
Marktprijs 
GO = 468 – 4*(30+34) 
 = 212 
 
Winst 
TO (1+2) = (34+30) * 212 
  = 13 568 
TK1 = 1428 
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TK2 = 1860  
Winst = TO (1+2) – (TK1 + TK2) 
 = 13 568 – 3288 
 = 10 280 
 
Winst1 = 5780 
Winst2 = 4500 
 
 
 

 
 
b) 
1. Monopolieoutput speler 1 
2. Output speller 2 waarbij het winstmaximaliserend is voor speler 1 om niks aan te bieden. 
3. Monopolieoutput speler 2 
4. Output speler 1 waarbij het winstmaximaliserend is voor speler 2 om niks aan te bieden. 
 
c) 
Onderneming 1 
MK1  (q = 34) = 76 
p = 212 
𝐿𝐼 =  𝑝−𝑀𝐾

𝑝
=  212−76

212
= 0,64   

 
Onderneming 2 
MK2 (q = 30) = 92 
p = 212 
𝐿𝐼 =  𝑝−𝑀𝐾

𝑝
= 212−92

212
= 0,57  
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Dus: marktmacht van onderneming 1 > marktmacht van onderneming 2. 
 
d) 
Verwachte leider 
Onderneming 1 is de verwachte leider, want voor elke hoeveelheid q is haar TK lager als die van 
onderneming 2, die als volger zal optreden. 
 
Stackelberg-Nash Evenwicht 
Onderneming 1 kent de reactiefunctie van onderneming 2 en weet dus dat volgende gelijkheid zal 
gelden:  𝑞2 = 43,6 − 0,4𝑞1.  
 
De inverse vraagfunctie wordt aldus: 
p = 468 – 4*(q1+q2) 

= 468 – 4*(q1 + 43,6 – 0,4q1) 
= 468 – 4q1 – 174,4 – 1,6q1 
= 293,6 – 2,4q1 
= GO 
 

TO1 = 293,6q1 – 2,4q12 
MO1 = 293,6 – 4,8q1       MK1 = 8 + 2q1 

MO1 = MK1 
293,6 – 4,8q1 = 8 + 2q1 

285,6 = 6,8q1 
q1 = 42 

 q2 = 43,6 – 0,4*42 = 26,8 
 

Dus: 
GO = 293,6 – (2,4*42) 
 = 192,8 = p 
 
Winst: 
TO1+2 – (TK1 + TK2) 
= (42 + 26,8) * 192,8 – (2100 + 1575,84) 
= 9588,8 
 
Winst1 = 5997,6 > 5780 
Winst2 = 3591,2 < 4500 
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De leider zal zijn winst zien vergroten, de volger ziet de winst verkleinen. Dit komt omdat de leider het 
voordeel heeft om eerst te mogen kiezen. De volger doet niks anders dan optimaal reageren op de 
actie van de leider. Dit noemt men het first mover advantage. 
 
e) 
Het gaat hier om een Nash-evenwicht omdat alle spelers optimaal reageren gegeven het gedrag van 
de andere. 
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OEFENING 5 
a) Nee, want de kans om €10 uit te sparen is 1 op 100. De verwachte winst is dus 0,01 * €10 = €0,1. 

De zoekkost is 1 euro. Je stopt met zoeken. 
 
b) Nee, want de kans dat ze bij hem terecht komen is niet groter dan dat ze bij de andere verkopers 

terecht komen als hij zijn prijs van 10 euro niet afficheert. Dat laatste zou hem niet in dank worden 
afgenomen en overigens niet in zijn lange termijn belang zijn. Wie de prijsconcurrentie start, 
riskeert een proces op gang te brengen waar niemand uiteindelijk nog winst maakt. 

 
c) De prijs is vier maal hoger dan wat het geval zou zijn bij volmaakte mededinging. En dit is niet het 

gevolg van afwezigheid van marktatomisme: er zijn immers een groot aantal verkopers die zonder 
onderlinge afspraak, en dus onafhankelijk van elkaar, hun prijs zetten. De markt voor bronzen 
beeldjes heeft met de marktvorm van volmaakte mededinging dus het marktatomisme gemeen. Hij 
verschilt ervan doordat de kopers niet geïnformeerd zijn over de prijzen  
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Meerkeuzevragen 
 
OEFENING 1 
a) Is fout. De individuele winst zal €4 000 bedragen. Wanneer beide ondernemingen kartel vormen, 

zullen ze zich op de markt namelijk gedragen als één monopolist en zullen ze de winst gelijk 
onder elkaar verdelen. 
 
Berekening: 
MO = MK 
30 – 2/80q = 10 
20 = 2/80q 
q = 800 
 
Als de beide ondernemingen kartel vormen brengen ze dus gezamenlijk de winstmaximaliserende 
hoeveelheid van 800 eenheden op de markt. We bekomen de corresponderende prijs door de 
bekomen q waarde in te vullen in de inverse vraagfunctie: p = 30 – (1/80 * q) = 30 – (1/80 * 800) = 
€20 
 
De gezamenlijke winst is eenvoudig te becijferen door de totale kosten van de totale opbrengsten 
af te trekken: 
TO – TK = (€20 * 800) – (€10 * 800) = €8 000 
 
De winst per onderneming is bijgevolg gelijk aan €8000 / 2 = €4 000 
 

b) Is fout. De onderneming die de afspraak breekt zal 600 stuks op de markt brengen. Degene die 
zich aan de afspraak houdt, zal 400 stuks blijven verkopen. 
 
Stel dat onderneming 1 de afspraak breekt en zijn eigen winst wil maximaliseren in plaats van de 
gezamenlijke. Dan zal hij aanbieden totdat zijn eigen MO gelijk is aan de MK. De MO van 
onderneming 1 moet berekend worden alvorens deze kan gelijk gesteld worden aan de gegeven 
MK. 
 
Berekenen MO onderneming 1 
qv =  2400 – 80p 
80p = 2400 – q 
p = 30 – 1/80 * (q1+q2) 
p = 30 – 1/80q1 – 1/80q2 = GO 
TO1 = GO * q1 = 30q1 – 1/80q12 – 1/80q1*q2 
MO1 = 30 – 2/80q1 – 1/80q2 
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Berekenen winstmaximaliserende hoeveelheid onderneming 1 
MO1 = MK 
30 – 2/80q1 – 1/80q2 = 10 
30 – 2/80q1 – (1/80 * 400) = 10 
15 = 2/80q1 
q1 = 600 
 
De onderneming die de afspraak breekt zal dus 600 eenheden aanbieden. De andere, die braaf 
de afspraak respecteert, houdt het bij de 400 (= 800/2) eenheden die we hierboven bekwamen.  
 

c) Is correct. Wanneer beiden de afspraak breken, zullen ze allebei 600 eenheden op de markt 
brengen. De prijs zal hierdoor dalen: p = 30 – 1/80 * (600 + 600) = 15. De winst van elke 
onderneming is gelijk aan TO1 – TK1 = (15 * 600) – (10 * 600) = 3000 = TO2 – TK2. 
 

d) Is fout. De overheid moet een maximumprijs opleggen van 10. Een minimumprijs van 10 betekent 
dat de prijs minimum 10 moet bedragen. Wanneer er kartel wordt gevormd is de prijs gelijk aan 20 
en haal de minimumprijs van 10 dus niets uit. 
  

auteursrechtelijk beschermd materiaal

Economie. Een inleiding: oefeningen ISBN 9789058678522 © 2012 Universitaire Pers Leuven



OEFENING 2 
Antwoord d) is het juiste antwoord. 
Beide ondernemingen willen hun winst maximaliseren, rekening houdende met wat de andere doet. 
Elke onderneming wil dus winstmaximaliserend reageren op de andere onderneming. Om de 
outputniveaus te bekomen die hieraan beantwoorden, moeten in eerste instanties de reactiefuncties 
van beide ondernemingen worden berekend. Het snijpunt van deze reactiefuncties is dan het Cournot-
Nash evenwicht. 
 
Gegeven: 
qv = 2400 – 80p 
TK = 10q 
 
 80p = 2400 – q 
 80p = 2400 – (q1 + q2) 
 p = 30 – 1/80 * (q1 + q2) 
 GO = 30 – 1/80 q1 – 1/80 q2 
 
Beide ondernemingen willen hun winst maximaliseren zullen dus aanbieden totdat MO = MK. 
 
Berekenen MO1 en MO2: 
TO1 = GO * q1  

=  (30 – 1/80 q1 – 1/80 q2) * q1 
= 30 q1 – 1/80 (q1)2 – 1/80 q1 q2 

 
MO1 = dTO1/dq1 
 = 30 – 2/80 q1 – 1/80 q2  
 
TO2 = GO * q2  

=  (30 – 1/80 q1 – 1/80 q2) * q2 
= 30 q2 –1/80 q1 q2 - 1/80 (q2)2  

 
MO2 = dTO2/dq2 
 = 30 – 1/80 q1 – 2/80 q2  
 
Berekenen reactiefuncties: 
MO1 = MK1 
30 – 2/80 q1 – 1/80 q2 = 10 
20 = 2/80q1 + 1/80q2 
2/80q1 = 20 – 1/80q2 
q1 = 800 – 0,5q2 
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Op analoge wijze vind je de reactiefunctie van de tweede producent: 
q2 = 800 – 0,5q1 
 
Het Cournot-Nash evenwicht vind je nu door het snijpunt te zoeken van de twee gevonden 
reactiefuncties: 
 
q1 = 800 – 0,5q2 
  = 800 – 0,5 * (800 – 0,5q1) 
 = 800 – 400 + 0,25q1 
0,75q1 = 400 
q1 = 533,33 
 
 q2 = 800 – 0,5q1 = 800 – 0,5*(533,33) = 533,33 
 
 Totale Hoeveelheid = q1 + q2 = 1066,67 
 
De prijs waartegen zal verkocht worden vind je door deze beide outputhoeveelheden in te vullen in de 
inverse vraagfunctie:   
 GO = 30 – 1/80 q1 – 1/80 q2 = 30 – (1/80 * 533,33) – (1/80 * 533,33) = 16,67  

 

N.B. Je kon het juiste  antwoord d) ook door eliminatie hebben gevonden.(en door te beseffen dat we 
in oefening 2 met dezelfde gegevens te maken hebben als deze uit de vorige oefening). 
Antwoord a) q = 800; p = 20 betreft een kartel 
Antwoord b) q = 1 600; p = 10 verwijst naar volmaakte mededinging of naar de Bertrand uitkomst. 
Antwoord c) q = 1 200; p = 15 verwijst naar de situatie waar beiden hun eigen winst maximaliseren in 
de dwaze veronderstelling dat de andere de kartel afspraak om maar 400 te produceren zal 
respecteren. 
Het Cournot evenwicht moet van die drie uitkomsten verschillen doordat de evenwichtshoeveelheid 
hoger is dan bij het kartel en lager dan zowel bij volmaakte mededinging als bij de situatie waar 
beiden tegelijk dachten de andere te kunnen bedriegen ( in welk laatste geval ze de productie van de 
andere onderschatten en dus zelf te veel produceerden). 
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OEFENING 3 
a) c) en d) zijn fout: Cournot veronderstelde dat elke onderneming de output en niet de prijs kiest die 

voor haar de hoogste winst oplevert. En dit in de veronderstelling dat de andere onderneming het 
zelfde doet. 

 
b) Juist: De Stackelberg-leider kiest inderdaad die output die voor hem de hoogste winst oplevert. Hij 

kiest zijn output eerst, wetende dat zijn concurrenten bij het kiezen van hun output de door de 
leider gekozen output als gegeven zullen beschouwen. Zijn concurrenten zijn volgers die zich 
aanpassen. . 
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OEFENING 4 
a) Fout: Als de prijs vast ligt, wordt het Nash evenwicht bereikt wanneer beide ijsverkopers zich in 

het midden positioneren. Dit noemen we minimale differentiatie. 
 
b) Fout. Als elke verkoper een lukraak gekozen plaats krijgt, is de kans erg groot dat ze niet beiden 

net in het midden van het strand staan. In welk geval de twee karren voor de zonnekloppers op 
een verschillende afstand zullen staan. Dan kunnen bepaalde zonnekloppers de duurdere ijsjes 
blijven kopen omdat het goedkopere alternatief te ver weg is.  

 
c) Juist. Als alle zonnekloppers even graag zon kloppen al stappend dan al liggend, zijn er geen 

verplaatsingskosten. Er is dan geen productdifferentiatie mee. Er wordt enkel op basis van de prijs 
geconcurreerd. We bevinden ons dus in een homogeen duopolie. 

 
d) Fout. Als de prijs van ijs vastligt, wordt het welvaartsoptimum of de Pareto-efficiënte situatie 

bereikt als de ijskarren elk op 250 meter van elk uiteinde van het strand geplaatst zijn. Dan is de 
gemiddelde afstand die men moet afleggen om zijn ijsje te kopen minimaal. 
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OEFENING 5  
a) Fout: Bertrand verwierp de duopolietheorie van Cournot  in plaats van deze van  Nash te verfijnen. 

Bertrand argumenteerde dat de Cournot-oplossing niet geldt in een homogeen duopolie waar 
ondernemingen elkaar beconcurreren op basis van de prijs. Bertrand stelt dat we dan dezelfde 
uitkomst krijgen als in perfecte mededinging.  
N.B. Nash werkte niet specifiek over het duopolie maar droeg in belangrijke mate bij aan de 
ontwikkeling van de speltheorie. Die is weliswaar ook op het duopolie toepasbaar maar heeft een 
veel breder toepassingsveld. Overigens schreef Bertrand zijn kritiek op Cournot in 1883. en werd 
Nash in 1928 geboren.  
 

b) Juist: Volgens Hotelling kan aan de Bertrand-paradox ontsnapt door productdifferentiatie. De 
differentiatie beperkt immers de rol van de prijs als enige variabele waarmee geconcurreerd wordt, 
wat ervoor zorgt dat de evenwichtsprijs boven de marginale en gemiddelde kosten kan uitstijgen 
en er positieve winsten kunnen gerealiseerd worden. 

 
c) Fout: Chamberlin en Robinson situeren productdifferentiatie in een context van monopolistische 

mededinging. Hotelling situeert productdifferentiatie in een context van oligopolie. 
 

d) Fout: Akerlof toonde aan dat asymmetrische informatie tot averechtse selectie kan leiden. 
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OEFENING 6 
a) Fout: Net zoals bij volmaakte mededinging is er bij monopolistische mededinging vrije toe- en 

uittreding. 
 

b) Fout: Net zoals bij volmaakte mededinging streeft men bij monopolistische mededinging naar 
winstmaximalisatie. En daartoe moet de marginale ontvangst gelijk zijn aan de marginale kost. De 
gelijkheid tussen MK en MO als noodzakelijke voorwaarde voor maximale winst, geldt bij alle 
marktvormen. 

 
c) Juist: Bij volmaakte mededinging zijn de ondernemingen prijsnemers. Hieruit volgt dat de vraag 

gelijk is aan de gemiddelde en marginale ontvangsten. Bij monopolistische mededinging verloopt 
de marginale opbrengstencurve dubbel zo steil als de gemiddelde opbrengstencurve. 

 
d) Fout: Zowel bij volmaakte mededinging als bij monopolistische mededinging kan er op korte 

termijn winst gemaakt worden. In beide marktvormen is de winst op lange termijn gelijk aan nul. 
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OEFENING 7  
a) Juist: Bij de marktvorm van monopolistische mededinging zijn er zeer veel aanbieders die een 

soortgelijk product op de markt brengen. In verhouding tot de totale markt van de gelijkaardige 
producten zijn de individuele aanbieders relatief klein. Geen enkele producent kan invloed 
uitoefenen op de anderen en daardoor is van strategische interactie tussen de aanbieders geen 
sprake. 
 

b) Fout: Onder perfecte mededinging is de vraag naar het product van één individuele ondernemer 
perfect elastisch. Onder monopolistische mededinging heeft de vraag naar het product van één 
individuele ondernemer een negatieve helling en is de vraag dus niet perfect elastisch. De 
productdifferentiatie typisch voor deze marktvorm heeft net als oogmerk de vraag minder 
prijselastisch te maken.. 

 
c) Fout: De metafoor van de twee roomijsventers op het strand geïnspireerd op het model van 

Hotelling geeft inzicht in het gedrag van producenten opererend in een markt gekenmerkt door 
oligopolie. 

 
d) Fout: Bij monopolistische mededinging is op lange termijn de kwantiteit lager dan deze waarbij de 

gemiddelde kost minimaal is. De prijs is weliswaar gelijk aan de gemiddelde kost maar door het 
relatief laag productieniveau is deze gemiddelde kost niet minimaal. Dat is een belangrijk verschil 
met volmaakte mededinging waar op lange termijn de prijs gelijk wordt aan de minimale 
gemiddelde kost (van het marginale bedrijf). De consumenten worden dus in monopolistische 
concurrentie niet bediend tegen de laagst mogelijke prijs. Daartegenover staat wel dat bij 
monopolistische concurrentie verschillende varianten van een product worden aangeboden 
waardoor de consumenten meer keuze hebben en zich door hun consumptie van elkaar kunnen 
onderscheiden. 
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OEFENING 8 
a) Fout: Bij volmaakte mededinging is het voldoende om enkel rekening te houden met de marktprijs 

(en dus met de perfect elastische vraag naar het eigen product) en het eigen kostenverloop. Bij 
oligopolie daarentegen wordt er wel rekening gehouden met de concurrenten. 
 

b) Fout: In volmaakte mededinging is de Lerner-index gelijk aan nul aangezien de 
ondernemingsvraag dan perfect elastisch is en de elasticiteit van de vraag naar oneindig tendeert. 
Voor winstmaximaliserende monopolies moet de Lerner-index tussen 0 en 1 liggen. 
 

c) Juist: Bij de marktvorm van monopolistische mededinging zijn er zeer veel aanbieders die een 
soortgelijk product op de markt brengen, maar in verhouding tot de totale markt zijn de aanbieders 
relatief klein. Geen enkele producent kan invloed uitoefenen op de anderen en daardoor is van 
strategische interactie tussen de aanbieders geen sprake. In een oligopolie zijn er maar enkele 
aanbieders, daarom dienen zij rekening te houden met elkaars beslissingen en zal er strategische 
interactie zijn. 
 

d) Fout: Onder perfecte mededinging zijn alle aanbieders prijsnemers en is de vraag naar het 
product van één individuele ondernemer perfect elastisch. Oligopolisten hebben een zekere 
marktmacht en de vraag naar het product van één individuele ondernemer heeft een negatieve 
helling. 
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OEFENING 9 
a) Juist. De marktpartner die het meeste informatie heeft, heeft inderdaad niet altijd een voordeel. 

Een voorbeeld hiervan is de ziekteverzekering. De verzekeringsnemers zijn hier de marktpartners 
die beter geïnformeerd zijn, zij hebben een beter zicht op hun kans op ziekte dan de 
verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij gaat bij het bepalen van de 
verzekeringspremie uit van de gemiddelde kans op ziekte bij de volledige verzekerde populatie. 
Anders gezegd: de verzekeringsmaatschappij vraagt slechts één premie aan alle 
verzekeringsnemers, de lage risico’s betalen teveel en de hoge risico’s te weinig rekening 
houdend met hun kans op ziekte. Er kan dus gezegd worden dat de lage risico’s de hoge risico’s 
impliciet subsidiëren. 
 

b) Fout: Indien iedereen over perfecte informatie beschikte, zouden de potentiële verzekernemers en 
de potentiële verzekeraars zeker weten dat een ongewenste gebeurtenis zich al dan niet zal 
voordoen. Wie zeker is dat hij niets zal “tegen komen” zal zich niet willen verzekeren. Van wie de 
verzekeraar weet dat hij zeker iets zal tegen komen zal hij een premie vragen die minsten even 
hoog is als de met zekerheid gekende schade. Dus heeft in dit geval een verzekering nemen 
evenmin zin. Verzekeringsmaatschappijen hebben enkel zin bij aanwezigheid van onzekerheid.   
 

c) Juist: Ongevallenverzekeringsnemers met een slecht risico zullen bereid zijn om een hoge premie 
te betalen en een lage franchise. Ongevallenverzekeringsnemers met een goed risico zullen 
daarentegen bereid zijn om een hoge franchise te betalen en een lage premie. 
 

d) Juist: Het feit dat de tweedehandszaak al 75 jaar bestaat, toont aan dat de zaak goede 
tweedehandse wagens verkoopt. Hierdoor heeft hij een goede reputatie en zal de informatie 
minder asymmetrisch zijn. 
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OEFENING 10 
De gewenste verzekeringspremie zal gelijk zijn aan: (20% * €100) + (80% * €250) = €220. De lage 
risico’s willen zich niet meer verzekeren, want zijn slechts bereid €120 te betalen voor hun 
verzekering. Gezien het gemiddelde risico stijgt zal de premie toenemen. Alle klanten zijn hoge 
risico’s, dus zal de nieuwe premie gelijk zijn aan 100% * €250 = €250. Gezien de hoge risico’s bereid 
zijn €300 te betalen voor hun verzekering, blijven ze zich verzekeren. 
   
a) Uitspraak A is fout: Enkel de markt van goede verzekeringen zal verdwijnen omdat de bereidheid 

tot betalen van de verzekeringnemers kleiner is dan de premie van  
0,2*100 + 0,8*250=220 die de verzekeringsmaatschappij minimaal zal willen ontvangen. 
De markt van slechte verzekeringen zal daarentegen blijven bestaan omdat de bereidheid tot 
betalen van de verzekeringnemers groter is dan de gewenste verzekeringspremie van de 
verzekeringsmaatschappij. 
 

b) Uitspraak B is juist: Enkel de markt van goede verzekeringen zal verdwijnen omdat de bereidheid 
tot betalen van de verzekeringnemers kleiner is dan de gewenste verzekeringspremie van de 
verzekeringsmaatschappij. De markt van slechte verzekeringen zal daarentegen blijven bestaan 
want de bereidheid tot betalen van de verzekeringnemers (300 euro) groter is dan de gewenste 
verzekeringspremie (250 euro) van de verzekeringsmaatschappij. De marktprijs zal op lange 
termijn dus 250 euro worden. 

 
c) Uitspraak C is fout: Enkel de markt van goede verzekeringen zal verdwijnen omdat de bereidheid 

tot betalen van de verzekeringnemers kleiner is dan de gewenste verzekeringspremie van de 
verzekeringsmaatschappij. 

 
d) Uitspraak D is fout: Door toedoen van de asymmetrische informatie zullen mensen die bereid 

waren te betalen voor een verzekering, maar lage risico’s zijn, zich niet meer verzekeren. Als er 
perfecte informatie was geweest, zou aan de lage risico’s een lagere premie kunnen worden 
gevraagd. Potentieel wederzijds voordelige transacties gaan door asymmetrische informatie dus 
verloren, wat een welvaartsverlies impliceert. 
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