
OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 2 

 

Open Vragen 

OEFENING 1 

a) Wie een rat vangt, maakt de kans dat de dijk doorbreekt kleiner. Zo profiteert niet alleen de 

rattenvanger   (die de rat kan opeten of doorverkopen aan rattenrestaurants, die bestaan namelijk 

ook in België) maar wordt iedereen die achter de dijk woont er mogelijks beter van. In hoofdstuk 

12 zullen we zeggen dat de rattenvanger een positief extern effect veroorzaakt. Omdat de 

rattenvanger de maatschappij een voordeel bezorgt waarvoor hij niet wordt gecompenseerd 

noemen we dit positief effect “extern”. Door de beloning die de rattenvanger krijgt, ontvangt hij een 

prikkel om meer ratten te vangen. Dankzij het invoeren van de beloning wordt het verwachte 

gedrag gelijk aan het gewenste gedrag: het positief effect wordt geïnternaliseerd. Dankzij de 

beloning verhoogt de sociale welvaart… zo verwacht men althans. 

b) Het gaat om het probleem van de mogelijks perverse uitkomst van goed bedoelde 

overheidsinterventies. “De effecten van het overheidsoptreden zullen moeten geanalyseerd 

worden in het licht van het economische gedragsmodel” ( zie Handboek midden p.103)  .In plaats 

van ratten te vangen zou de rationeel op eigenbelang gerichte mens er kunnen gaan kweken om 

ze vervolgens te doden en in te ruilen voor de beloning. Op dat moment wordt het verkeerde 

gedrag beloond.  

OEFENING 2  

a) Ze kunnen overal terecht komen.   A priori zijn de vier oplossingen even waarschijnlijk. 

b) Ze zullen terecht komen op de afgesproken plaats, zijnde in één van de Nash-evenwichten. In 

welk van de evenwichten is a priori niet zeker. Het wordt dus echt een battle. De uitkomst van die 

battle kan medebepaald worden door normen. In de Belgische maatschappij van vijftig jaar 

geleden was de man dikwijls de baas. En was, binnen de hypotheses van dit spel,   samen naar 

het voetbal wellicht de meest voorkomende uitkomst geworden. 

c) (s1,t1) 

d) (s2,t2) 

e) Tweemaal (s1,t1) en tweemaal (s2,t2)
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OEFENING   3 

  Strategieën voor Bill 

  
Prikkeldraad          

( t1 ) 

Geen 

prikkeldraad 

( t2 ) 

Strategieën voor 

Joe 

Prikkeldraad 
 ( s1 ) 

(900 ; 1800) (900 ; 2000) 

Geen prikkeldraad ( s2 ) (1000 ; 1800) (700 ; 2000) 

 
N.B. Je stelt vast dat t2 de dominante strategie vormt voor Bill.  

a) Zie hierboven. 

b) Bill zal de prikkeldraad spannen (tegen een prijs van 200), terwijl Joe het eigenlijk goedkoper kan 

(voor 100). Dit is dus geen optimale situatie. De gezamenlijke winst is nu 1 000 + 1 800 = 2 800, 

optimaal zou zijn 900 + 2 000 = 2 900. 

c) Hier zal Joe wel de afsluiting zetten. We komen terecht in (s1, t2), het enige Nash-evenwicht van 

dit spel. De gezamenlijke winst is hier maximaal: 900 + 2 000 = 2 900.  

d) Hier kan onderhandeld worden. Bill zal Joe betalen om de omheining te plaatsen. De prijs zal 

liggen tussen de kost van Joe om het te doen en de prijs waartegen Bill het zelf kan, tussen de 

100 en de 200 dus. Het coöperatief surplus bedraagt hier 100 = 2 900 – 2 800. De gezamenlijke 

winst zal ook in dit scenario 2 900 bedragen, maar zal verdeeld worden in functie van de 

onderhandelingsmacht van Bill en Joe.   We bekijken 3 van alle mogelijke uitkomsten 

• Bill betaalt Joe de voor Joe laagst aanvaardbare prijs, namelijk 100. Het volledige coöperatief 

surplus is dan voor Bill. Gezamenlijke winst = 1 000 (Joe) + 1 900 (Bill) = 2 900.  

• Bill betaalt Joe de voor Bill hoogst aanvaardbare prijs, namelijk 200. Het volledige coöperatief 

surplus is dan voor Joe. Gezamenlijke winst: 1 100 (Joe) +  1 800 (Bill) = 2 900.  

• Bill betaalt Joe 150. Beiden strijken de helft van het coöperatief surplus op. Gezamenlijke 

winst: 1 050 (Joe) + 1 850 (Bill) = 2 900.  

e) Zelfde gezamenlijke winst maar hoogstwaarschijnlijk een andere verdeling. Met scenario d) zal 

Joe naar alle waarschijnlijkheid beter af zijn dan met scenario c). 
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OEFENING 4 

Tabel 2.2: De resultatenmatrix voor een individueel land 

  Inspanningen van alle andere 

landen 

  Geen ( t1 ) Voldoende( t2 ) 

Inspanning 

door het ene land 

Geen( s1 ) 2 4 

Wel ( s2 ) 1 3 

 

a) Zie hierboven 

b) Het is als individueel land altijd voordeligst om niks te doen. Niks doen is dus voor alle landen de 

dominante strategie. De niet-coöperatieve oplossing is de verwachte oplossing, maar niet de 

optimale. Het gaat om een Prisoners Dilemma. 

c) Individuele landen zullen nooit spontaan de coöperatieve oplossing verkiezen. Ze moeten er dus 

toe verplicht worden. Er is een coördinerende instantie nodig, die bijvoorbeeld regels opstelt en 

effectief boetes oplegt voor wie ze niet respecteert. De vraag is wie of wat deze overkoepelende 

en coördinerende instantie dan zal zijn,  gezien er op dit moment geen wereldregering bestaat.   

Intergouvernementeel zal het ook niet gemakkelijk te verdedigen zijn, want landen met veel macht 

(economisch en politiek) zijn niet per se het ijverigst in de bestrijding van de opwarming van de 

aarde. 
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OEFENING 5 

De tabel die op de antwoorden volgt, licht de antwoorden toe.  

a) Aanvankelijk moet de verzekeraar minimaal 187,5 euro premie vragen om de verwachte kost te 

kunnen dekken. Namelijk [(0.25*0.02) + (0.25*0.13) + (0.25*0.15) + (0.25*0.2)] * 1 500 euro = 

187,5 euro. 

b) Daar 187,5 euro voor Groep 1 hoger is dan de verwachte opbrengst (0,02 * 1 500 euro = 30 euro), 

verzekert die groep zich niet meer. We komen dan terecht in de situatie “Groep 1 haakt af” waar 

de noodzakelijke premie tot 240 euro stijgt, dit omdat het resterende gezelschap nu gemiddeld 

meer kans maakt om werkloos te worden. Die 240 euro is echter hoger dan de 225 euro die groep 

2 wil betalen. Groep 2 haakt dus af waardoor de premie opnieuw stijgt, ditmaal tot 262,5 euro, wat 

te hoog is voor groep 3 die ook afhaakt omdat deze groep niet meer dan 225 euro wil betalen. 

Uiteindelijk blijft nog enkel een markt over voor de slechtste risico’s die 300 euro premie zullen 

moeten betalen. 

N.B.De tabel laat je toe de redenering makkelijker te volgen. 

In deze tabel staat in de tweede kolom het aandeel van elke groep in het totaal aantal verzekerden. 

In de derde kolom staat de kans voor elke groep om werkloos te worden. In de vierde kolom staat 

de werkloosheidsvergoeding. In de vijfde kolom vind je de verwachte opbrengst voor wie tegen 

werkloosheid verzekerd is en dus de verwachte kost voor de verzekeraar voor dit soort verzekerde. 

In de zesde kolom vind je hoeveel de verzekeraar aan de leden van elke specifieke groep zal 

moeten vragen om zijn kosten te dekken voor dit soort verzekernemer. 

Aanvankelijk           

GROEP 1 0,25 0,02 1500 30 7,5 

GROEP 2 0,25 0,13 1500 195 48,75 

GROEP 3 0,25 0,15 1500 225 56,25 

GROEP 4 0,25 0,2 1500 300 75 

        PREMIE 187,5 

            

Groep 1 haakte 
af           

GROEP 2 0,333333 0,13 1500 195 65 

GROEP 3 0,333333 0,15 1500 225 75 

GROEP 4 0,333333 0,2 1500 300 100 

        PREMIE 240 
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Groep 2 haakte 
af           

GROEP 3 0,5 0,15 1500 225 112,5 

GROEP 4 0,5 0,2 1500 300 150 

        PREMIE 262,5 

            

Groep 3 haakte 
af           

GROEP 4 1 0,2 1500 300 300 

        PREMIE 300 
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Meerkeuzevragen 

OEFENING 1 

a) is juist. 
 
b) is fout: vaak wordt ‘rationaliteit’ verbonden met ‘perfecte informatie’. Maar het economische 

gedragsmodel veronderstelt niet dat mensen steeds beschikken over perfecte informatie. Wel dat 
zij de informatie waarover zij beschikken, zo goed mogelijk gebruiken. 

 
c) is fout: het is niet zo dat homines economici steeds het algemeen belang nastreven. Zij streven 

wel het beste voor hen zelf na. Voor sommigen kan dit weliswaar het algemeen belang zijn, maar 
dat enkel wie het algemeen belang nastreeft een homo economicus zou zijn, is een foute 
uitspraak. De uitdrukking “homo economicus” gaat niet over wat er nagestreefd wordt (dat kan 
zowel het algemeen belang als individuele materiële welstand zijn) maar over hoe dit gebeurt (het 
moet op rationele wijze gebeuren). 

 
d) is fout: rationele mensen kunnen “investeren” in het comfortabele gevoel een goed mens te zijn. 

Men kan er belang bij hebben zich belangeloos te gedragen.  
 
OEFENING 2 

a) is fout want “A=E” gaat over het feit dat als de rijspeler zelf van strategie verandert, dit geen 

verschil maakt. B en D zijn pay-offs voor de kolomspeler, en zijn dus sowieso irrelevant voor de 

rijspeler. 

 

b) is fout want het betreft de omgekeerde situatie: antwoordmogelijkheid b) beschrijft wanneer de 

pay-offs van de kolomspeler onafhankelijk zijn van wat de rijspeler doet. In de vraagstelling ging 

het over onafhankelijkheid van de rijspeler van wat de kolomspeler doet.  

 

c) is fout, want het gaat over de gelijkheid van de pay-offs van de twee spelers niet over de     

     afwezigheid van invloed van de kolomspeler op de pay-off van de rijspeler.    

 

d) is juist. Het houdt in dat wat de kolomspeler doet de pay off voor de rijspeler gewoon niet  

     beïnvloedt. Dat is een sterkere vorm van onafhankelijkheid dan als de strategie van de kolomspeler  

     de keuze van strategie voor de rijspeler niet beïnvloedt zoals dit bij dominante strategieën het  

     geval is. 
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OEFENING 3 

a) is fout: C moet niet met A worden vergeleken daar het pay-offs zijn van de zelfde strategie en er 

voor de rijspeler dus niet tussen te kiezen valt; en D moet niet met H worden vergeleken daar het 

pay-offs zijn van de zelfde strategie en er voor de kolomspeler dus niet tussen te kiezen valt. 

 

b) is fout, want men vergelijkt voor een combinatie van strategieën de pay-off van de rijspeler met de 

pay-off van de kolomspeler wat op geen enkele manier de keuze van strategie kan beïnvloeden. 

 

c) is fout, want men vergelijkt telkens de uitkomst van verschillende strategieën van verschillende 

spelers. Dat levert geen enkel inzicht op in welke strategie voor één bepaalde speler de beste is. 

 

d) is juist: s1 en t2 is een Nash-evenwicht als geen van beide spelers er belang bij heeft van strategie 

te veranderen als de andere dat ook niet doet. Dan moet uit het standpunt van de rijspeler het   

eerste cijfer het hoogste zijn uit de kolom en voor de kolomspeler moet het tweede cijfer het 

hoogste zijn uit de rij. En inderdaad C>G en D>B komen met die twee voorwaarden overeen. 
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OEFENING 4 

a) en b) zijn beide fout: Een combinatie van dominante strategieën is ook een Nash-evenwicht, maar 

niet elk Nash-evenwicht bestaat uit een combinatie van dominante strategieën. Dat dit evenmin geldt 

voor een uniek Nash-evenwicht zien we in het volgend voorbeeldje. (10;15) is een uniek Nash-

evenwicht maar is geen evenwicht in dominante strategieën daar het voor de rijspeler beter is onder te 

kiezen als de kolomspeler rechts kiest. 

  
Kolomspeler 

  
links rechts 

Rijspeler 
boven (10 ; 15) (12 ; 13) 

onder (8 ; 17) (14  15) 

 

c) is eveneens fout. Hoeveel een combinatie van strategieën voor beide spelers samen opbrengt, is 

bij een eenmalig spel gespeeld door spelers die afzonderlijk hun eigen belang nastreven, 

irrelevant. 

 

d) is juist. (s1,t2 ) is een evenwicht in dominante strategieën als s1 voor de rijspeler beter is wat de 

kolomspeler ook kiest. Dus moet A hoger zijn dan E. En t2 moet voor de kolomspeler altijd de 

beste keuze zijn. Dus moet H>F. 

  

 

OEFENING 5 

a), c) en d) wijken erg af van prijsnemerschap omdat over de prijs of het loon in de drie gevallen zal 
onderhandeld worden. Beide partijen beschikken hoogstwaarschijnlijk over marktmacht waarmee ze 
de prijs in hun voordeel zullen proberen te beïnvloeden. 
 
b) is juist. Dat ongeschoold personeelslid zal tegen hem/haar aangeboden loon enkel kunnen 
beslissen de job te nemen of te laten. Een ongeschoold personeelslid kan veel minder looneisen 
stellen dan een voetballer of een CEO. Het is niet uitgesloten dat zelfs McDonald’s het loon zal 
moeten betalen dat op de markt van ongeschoolde arbeid in die omgeving geldt en ze dus, als 
gigantische onderneming, ook maar prijsnemer is. 
 
 
 

 

 

 

 

auteursrechtelijk beschermd materiaal

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



OEFENING 6 

a), b) en c) zijn fout want geen enkel systeem is zuiver en dat is maar best zo. Overal vindt men 
elementen van de traditionele economie, de planeconomie en de markteconomie. 
 
d) is dus de enige juiste uitspraak.  
 
 
 
OEFENING 7 
a) is juist. Een evenwicht is per definitie een situatie die zich bij afwezigheid van externe schokken 

handhaaft. Er zijn geen redenen om het gedrag te veranderen. Het marktevenwicht vormt het 

voorbeeld bij uitstek. Voor alle kopers valt de te betalen prijs samen met de marginale 

betalingsbereidheid en van alle verkopers is de marktprijs gelijk aan de marginale kost. Meer of 

minder kopen is in het belang van niemand. 

 

b), c) en d) zijn spijtig genoeg alle drie fout. Er is sprake van een economisch evenwicht als iedereen 

uit de middelen waarover hij beschikt het maximum heeft gehaald. Dat betekent echter niet dat die 

middelen aan iedereen toelaten om al zijn behoeften te bevredigen, of zelfs maar om geen armoede 

te lijden. Het economisch evenwicht veronderstelt evenmin dat iedereen bij aanvang gelijke kansen 

heeft. 

 

 

OEFENING 8 

a) is fout. Denk maar aan het prisoners dilemma.  

 

b) is fout. In veel gevallen is het moeilijk om afspraken te maken en deze te respecteren als het 

respecteren van de afspraak geen Nash-evenwicht vormt. Vaak is externe tussenkomst nodig om 

de samenwerking nodig voor het realiseren van het gezamenlijk optimum tot stand te laten 

komen. 

 

c) is correct om de zelfde reden waarom a) fout was. 

 

d)  is fout. De battle of the sexes leert ons dat er meerdere evenwichten mogelijk zijn. Het “matching  

      pennies” spel is een voorbeeld van een spel zonder evenwicht. 
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OEFENING 9 
a) is fout. Ook in een traditionele economie is er arbeidsverdeling. En daar waar er arbeidsverdeling 

is, stelt zich het probleem van de afstemming van aanbod en vraag. Dat het probleem zich als het 
ware geruisloos opgelost aan de hand van gewoontes, belet niet dat het probleem zich ooit stelde. 

 
b) is fout. Zie a)  
 
c) is fout. Geld speelt er een minder belangrijke rol dan in moderne economieën, maar is niet 

afwezig. Zaken die niet ter plekke kunnen worden geproduceerd (bvb een fiets, zout, 
bouillonblokjes) moeten zeker met geld worden gekocht. Dus zorgt men er voor ook  minstens een 
deel van de productie tegen geld te verkopen. 

  
d)  is juist. In traditionele systemen verlopen productie en verdeling volgens eeuwenoude regels. Die   

 bepalen welke productieactiviteiten de leden van een maatschappij uitoefenen, hoe ze daarbij te   
 werk moeten gaan en hoe de geproduceerde goederen en diensten worden verdeeld. 

 
 
 
OEFENING 10    
a) is niet fout en mag dus niet worden weerhouden. Zoals het voorbeeld van de 

tweedehandswagens aantoonde zal als gevolg van asymmetrische informatie de markt voor 
goede wagens verdwijnen. 
 

b) is niet fout en mag dus niet worden weerhouden. Markten werken slechts als het eigendomsrecht 
wordt gerespecteerd. In dynamische maatschappijen, waar de handelspartners niet steeds 
dezelfde zijn, kan er niet op traditioneel gegroeide normen worden vertrouwd en kan respect voor 
eigendomsrechten enkel worden gegarandeerd door een goed werkend rechtssysteem. Hiervoor 
is overheidsinterventie noodzakelijk. 

 
c) is wel fout en moet dus worden weerhouden: Asymmetrische informatie duidt op een ruiltransactie 

tussen een beter geïnformeerde en een slechter geïnformeerde economische agent. Zowel de 
koper als de verkoper kunnen de slechter geïnformeerde agent zijn. Wie een levensverzekering 
afsluit is beter geïnformeerd over zijn gezondheidstoestand en dus levensverwachting dan de 
verzekeraar. 

 
d) is niet fout en mag dus niet worden weerhouden. Het probleem van de missing markets kan ook 

door verkoper zelf opgelost worden. Wanneer hij, bijvoorbeeld, gedurende langere tijd op de markt 
aanwezig is, kan hij voor zichzelf een goede reputatie opbouwen en er zo voor zorgen dat de 
markt blijft bestaan.  
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