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OPLOSSINGEN OEFENINGEN Hoofdstuk 8  

 

Open vragen 

 

OEFENING 1 

a) We maximaliseren de winst als we er voor zorgen dat de laatst geproduceerde eenheid evenveel 

kost als ze opbrengt, dat de marginale kost in zijn stijgende fase is en dat hij niet lager is dan de 

gemiddelde variabele kost. We moeten dus 7 produceren wat ons een winst oplevert van (39-

34)*7=35 

 

b) De kwantiteiten waarvoor  de marginale kost gelijk is aan 15 zijn 3 en 5. Slechts voor de 

hoeveelheid 5 is de marginale kost in zijn stijgende fase maar we zien dat voor die hoeveelheid de 

gemiddelde variabele kost hoger is dan 15, namelijk 25. De optimale hoeveelheid bedraagt dus 0. 

De maximale winst bedraagt nu -63 want we hebben geen ontvangsten en moeten toch de vaste 

kost (63) dragen. Hier komt het maximaliseren van de winst er op neer dat we het verlies 

minimaliseren. Indien men niet 0 maar 5 had geproduceerd, had men nog meer verlies geleden, 

namelijk 63 +(25-15)*5 = 113. Dit omdat de prijs onder de gemiddelde variabele kost blijft. Of, 

anders gezegd, omdat de ontvangsten (5*15) niet volstaan om de variabele kost (5*25) te dekken. 

 

c) We nemen uit de tabel alle combinaties van MK en hoeveelheden waar de MK stijgt en niet lager is 

dan de GVK. We vervangen in de tabel MK door prijs en we plaatsen in de eerste kolom de prijzen 

en in de tweede de met deze prijs overeenkomende optimale hoeveelheid.  

Prijs Productie 

24 6 

39 7 

60 8 

87 9 

120 10 

159 11 

204 12 

255 13 

312 14 

375 15 
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OEFENING 2 

In het handboek wordt gesproken over de “lange termijn” “economische” winst van de “marginale” 

onderneming in de marktvorm van “volmaakte mededinging”. Deze uitspraak situeert zich aldus op 

een abstract niveau dat in meerder opzichten afwijkt van de werkelijkheid. We zetten er even een 

aantal op een rij. 

 In de werkelijkheid is er nooit volmaakte mededinging. Onvolmaakte mededinging kan de 

onderneming toelaten zijn marktmacht om te zetten in winst. 

 Maar laat ons even aannemen dat er volmaakte mededinging heerst. Dan nog wordt er 

slechts “gestreefd” naar het lange termijn evenwicht. Het wordt slechts “bereikt” bij langdurige 

afwezigheid van schokken zoals veranderingen in de vraag of in de kostenstructuren. In de 

werkelijkheid zijn er voortdurend van die schokken en is de toestand waarover de kranten 

berichten een toestand van onevenwicht. 

 Zelfs bij een langdurige onverstoorde werking van een markt in volmaakte mededinging wordt 

er winst gemaakt door de inframarginale ondernemingen. 

 En tenslotte gaat het in het handboek over de economische winst terwijl de krant de 

boekhoudkundige winst rapporteert. Doordat de economische winst berekend wordt op basis 

van de opportuniteitskosten (en niet op basis van de historische kosten waarmee de 

boekhouder rekent), kan er een positieve boekhoudkundige winst  samengaan met een 

economische winst van 0. 

 

Besluit  

De theorie van hoofdstuk 8 (en niet in het minst de implicatie dat bedrijven uiteindelijk geen winst 

maken)  steunt dus op tal van werkelijkheidsvreemde hypothesen. Zo volstaat het dat aan één van die 

theoretische voorwaarden niet is voldaan om toch winst te hebben. 

Dat maakt de theorie niet onmiddellijk toepasbaar zonder ze irrelevant te maken. Het “ideaal” van 

volmaakte mededinging waarbij het winststreven van de producenten uiteindelijk de consumenten ten 

goede komt (zij worden bediend tegen de minimale gemiddelde kost) dient als toetssteen om de 

werkelijk bestaande ondernemingen en markten beter te begrijpen en te beoordelen. 
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OEFENING 3 

 

a) De boekenmarkt wijkt in tal van opzichten af van volmaakte mededinging. De afwezigheid van 

perfecte informatie is daar wellicht het meest evidente voorbeeld van. Consumenten kunnen  niet 

vooraf de kwaliteit van de producten inschatten, daarvoor moet men nu eenmaal eerst het boek 

gelezen hebben. En dat verwijst meteen naar de afwezigheid van homogeniteit van het hier verkochte 

product. Wie net zijn boek betaald heeft, zal niet bereid zijn het in te ruilen voor een lukraak gekozen 

ander boek uit Sigrid’s voorraad. 

b) We weten dat de totale kosten gegeven worden door de volgende functie: 

                        

Als we van deze functie de afgeleide nemen bekomen we de marginale kostenfunctie:  

                                  

De individuele aanbodcurve  voor een onderneming in een markt van volmaakte mededinging begint 

pas bij de hoeveelheid q waar GKLT  een minimum bereikt, aangezien vanaf daar winst wordt gemaakt. 

Of anders gezegd: waar de MKLT = GKLT aangezien de MKLT-curve de GKLT-curve snijdt in haar 

minimum. 

       
    

 
                                       

 

waaruit q=2. 

Een andere nog eenvoudiger manier om die hoeveelheid waarbij de GKLT  een minimum bereikt te 

vinden is de afgeleide te nemen van de  GKLT en die gelijk te stellen aan 0. 

 

     

  
        

waaruit q=2. 

De individuele aanbodcurve begint dus vanaf q=2. Vanaf daar zal ze gelijk zijn aan de MKLT-curve, 

zijnde: 
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Grafisch voorgesteld bekomen we dit: 

 

 

c)  

q* voor elke individuele boekhandel? 

Om dit op te lossen moeten we het punt zoeken waar      minimaal is, deze q is de q.* 

Dit zochten we al uit in de vorige deeloefening: q* = 2 (=200 boeken)  

De marktprijs p*? 

Dit is de waarde van GKLT bij q*. 

       
    

 
                 

dus bij q*=2 is GKLT = 3 = p* 

Het aantal boekhandels in deze markt? 

Eerst dienen we de marktvraag te berekenen door p* in te vullen in de marktvraagfunctie:  
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Er worden dus 180 eenheden gevraagd, en elke onderneming  biedt er 2 aan.  

Marktvraag / Aanbod per boekhandel = aantal boekhandels 

Er zijn dus 180/2 = 90 ondernemingen 

d) De opgave stelt dat voor elke prijs de vraag verdubbelt. Dit betekent dat de nieuwe 

marktvraagfunctie gelijk is aan:                   

i. De nieuwe situatie met de 90 boekhandels 

Om het evenwicht te vinden moeten marktvraag en marktaanbod aan elkaar gelijk worden gesteld. We 

doen dit door gelijkstelling van de inverse marktvraag en het inverse marktaanbod. We inverteren de  

marktvraag  

           

  

waarbij Q de hoeveelheid voorstelt van alle ondernemingen. 

De marginale kost die we hoger afleidden is de inverse van het individuele aanbod. Het inverse 

marktaanbod is makkelijk te vinden. Er zijn immers  90 identieke ondernemingen actief. Gegeven de 

prijs zullen die allemaal even veel produceren. We weten dat het marktaanbod met 90 maal het 

individuele aanbod overeenkomt. Dus hebben we        en wordt het mogelijk de marginale kost 

uit te drukken in functie van Q. 

                            
 

  
     

 

  
    

We vinden vervolgens het evenwicht door  inverse marktvraag en invers marktaanbod aan elkaar 

gelijk te stellen: 

    
 

  
    (

 

  
)             

Dat geeft de vierkantsvergelijking   

    
 

  
    (

 

  
 

 

  
)       

 

waaruit              en             

De corresponderende evenwichtsprijs vinden we door de gevonden evenwichtshoeveelheid Q in te 

vullen in één van beide inverse functies:. Dat wordt              

 

Om te weten of er bij een productiehoeveelheid van 3,1035… winst wordt gemaakt, moet de kost per 

eenheid (GKLT) berekend worden bij dat productieniveau. De GKLT functie kan eenvoudig worden 

berekend uit de gegeven TKLT functie: 

              

                       

     (q = 3,1035…) = 3,6089… 
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Bij een productie van 3,1035… eenheden is de kost per eenheid gelijk aan 3,6089..., terwijl de 

opbrengst per eenheid gelijk is aan p = 7,0339… 

Per boekhandel wordt met andere woorden een winst gemaakt van (7,0339… - 3,6089…) * 3,1035… 

= 10,6297…   

 

ii. De q* op lange termijn voor een individuele boekhandel blijft gewoon 2 (namelijk waar de GKLT 

minimaal is). Door winstmogelijkheden zal er toetreding zijn van nieuwe aanbieders. Dit zal doorgaan 

tot de prijs terug gelijk is aan het minimum van de GKLT, namelijk tot een prijs van 3. Bij een prijs van 3 

is de marktvraag gelijk aan             . Dit geeft ons dus 180 boekhandels.  

N.B. Door de verdubbeling van de vraag is  dus ook het aantal boekhandels verdubbeld. Dit resultaat 

mag niet verrassen daar de veronderstelling van identieke ondernemingen in het evenwicht van de 

industrie een perfect elastisch aanbod oplevert. De prijs is dus constant. Een verdubbeling van de 

vraag doet de  evenwichtshoeveelheid en het aantal identieke ondernemingen verdubbelen. 
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OEFENING 4 

 

Het eerste welvaartstheorema luidt “Wanneer in een markt van perfecte concurrentie de prijsvorming 

wordt vrijgelaten, leidt de evenwichtsprijs die tot stand komt tot een Pareto-efficiënte situatie”. Door op 

basis van dit theorema het ministerie van economische zaken af te schaffen m.a.w. om in de 

marktwerking niet langer tussen te komen maakt men twee soorten fouten. 

 

Vooreerst is de feitelijke marktwerking NIET Pareto-efficiënt. En dit om minstens drie redenen. 

Ten eerste is er geen perfecte mededinging. Ondernemingen hebben marktmacht die ze gebruiken 

om de prijs te zetten boven de marginale kost ( zie hoofdstukken 9 en 10). 

Ten tweede komen bepaalde kosten niet in de marktprijs tot uiting omdat ze door consumenten of 

producenten worden gedragen die buiten de transactie staan die die kosten veroorzaakt. Wie met een 

auto rijdt vervuilt de lucht, zorgt voor filevorming en voor accidenten. Maar die kosten beïnvloeden de 

marktprijs niet. Zonder overheidsinterventie zou de prijs van een auto veel te laag zijn omdat die 

negatieve externe effecten helemaal niet in de kostprijs worden verrekend. De vrije markt leidt naar 

een evenwicht waar de sociale marginale kost de marginale betalingsbereidheid overtreft  

Ten derde bestaat er geen vraag voor sommige goederen en diensten die nochtans 

welvaartsverhogend zijn, omdat ook wie niet betaalt toch niet van de consumptie van het goed kan 

worden uitgesloten. Denk maar aan landsverdediging of aan publieke verlichting. Geen enkele 

onderneming die winst nastreeft, zal bereid zijn dergelijke publieke goederen te produceren. De markt 

faalt in de voorziening ervan net zoals hij faalt in het produceren van de Pareto-efficiënte hoeveelheid 

van goederen die  gekenmerkt zijn door externe effecten. Daarom spreken we in die twee gevallen 

van marktfalingen. (zie hoofdstuk 12). 

 

Maar de inefficiëntie van de vrije marktwerking is niet het enige probleem. Niets in de vrije markt leidt 

naar een sociaal aanvaardbare inkomensverdeling. Een toestand kan Pareto-efficiënt zijn als de enen 

zich met privé-vliegtuigen verplaatsen en de anderen niet genoeg te eten hebben. De dwangmacht 

van de overheid moet ingezet worden om via belastingen en een stelsel van sociale zekerheid voor 

minder ongelijkheid en armoede te zorgen. 
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OEFENING 5 

a) We bekijken eerst de beginsituatie, namelijk deze zonder overheidsinterventie 

 

Als de markt volledig vrij wordt gelaten, bedraagt de evenwichtsprijs 60 en is ook de 

evenwichtshoeveelheid 60.  

Het consumentensurplus bedraagt ((120-60)*60)/2 = 1 800 

Het producentensurplus bedraagt ((60-0)*60)/2 = 1 800 

 

i.  

 

 

Deze bindende minimumprijs zorgt ervoor dat er nog slechts 40 wordt gevraagd. 

We stellen vast dat het consumentensurplus ((120-80)*40)/2 = 800 bedraagt. 

Het producentensurplus bestaat nu uit twee oppervlaktes: een driehoek ((40-0)*40)/2 = 800 en een 

rechthoek ((80-40)*40 = 1 600. Het wordt dus een producentensurplus van 2 400. 

In vergelijking met de beginsituatie:  

 daalt het consumentensurplus met  1 800 - 800 = 1 000 en 
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 stijgt het producentensurplus met 2 400 – 1 800 = 600 

Het positief verschil tussen het verlies aan consumentensurplus van de consumenten en de winst aan 

producentensurplus van de producenten bedraagt 1 000 - 600 = 400. Het gaat om het welvaartsverlies 

of dead weight loss.  

Dit bedrag komt overeen met de oppervlakte van de driehoek boven de zone tussen  de kwantiteit van 

40 en deze van 60. Voor al deze “niet geproduceerde” eenheden overtrof de marginale 

betalingsbereidheid de marginale kost. Voor alle 20 niet geproduceerde eenheden samen komt dit  

welvaartsverlies inderdaad neer op [(80-40)*(60-40)]/2 = 400.  

 

ii.  

 

 

Deze bindende maximumprijs zorgt ervoor dat er nog slechts 40 wordt aangeboden. 

We stellen vast dat het producentensurplus nu slechts ((40-0)*40)/2 = 800 bedraagt. 

Het consumentensurplus bestaat nu uit twee oppervlaktes: een driehoek ((120-80)*40)/2 = 800 en een 

rechthoek ((80-40)*40 = 1600. Het wordt dus een consumentensurplus van 2400. 

In vergelijking met de beginsituatie:  

 daalt het producentensurplus met  1 800 - 800 = 1 000 

 stijgt het consumentensurplus producentensurplus met 2 400 – 1 800 = 600 

Het positief verschil tussen het verlies aan producentensurplus van de producenten en de winst aan 

consumentensurplus van de consumenten bedraagt 1 000 - 600 = 400. Het gaat om het 

welvaartsverlies of dead weight loss.  

Dit bedrag komt terug overeen met de oppervlakte van de driehoek boven de zone tussen  de 

kwantiteit van 40 en deze van 60. Voor al deze “niet geproduceerde” eenheden overtrof de marginale 

betalingsbereidheid de marginale kost.  

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 20 40 60 80 100 120 140

MBB

MK

MAX

auteursrechtelijk beschermd materiaal

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



10 
 

iii.  

 

Deze belasting zorgt ervoor dat de consumentenprijs stijgt tot 80 terwijl de producentenprijs daalt tot 

40. Daaraan beantwoordt een evenwichtshoeveelheid van 40. Uit de twee vorige antwoorden leerden 

we dat met een prijs van 80 het consumentensurplus 800 bedraagt en dat een prijs van 40 een 

producentensurplus van 800 geeft. In beide gevallen gaat men er in vergelijking met de beginsituatie  

1 000 op achteruit. We mogen deze gezamenlijke achteruitgang van 1 000 + 1 000 = 2 000 echter niet 

verwarren met het welvaartsverlies. De overheid haalt immers belastingen binnen ten bedrage van 

40*40 = 1 600. Wat de overheid wint is evenwel lager dan wat de privé-sector verliest.  Het positieve 

verschil tussen wat de privé-sector verliest (2 000) en wat de overheid wint (1 600) is 400 en is dus 

wederom het dead weight loss. 

Dit bedrag komt weeral eens overeen met de oppervlakte van de driehoek boven de zone tussen  de 

kwantiteit van 40 en deze van 60. Voor al deze “niet geproduceerde” eenheden overtrof de marginale 

betalingsbereidheid de marginale kost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 20 40 60 80 100 120 140

MBB

MK

BEL

auteursrechtelijk beschermd materiaal

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



11 
 

iv.  

 

  

Deze subsidie zorgt ervoor dat de consumentenprijs daalt  tot 40 terwijl de producentenprijs stijgt tot 

80. Daaraan beantwoordt een evenwichtshoeveelheid van 80. 

Het consumentensurplus wordt nu ((120-40)*80)/2 = 3 200. 

Het producentensurplus is gelijk aan de oppervlakte van driehoek gevat tussen de horizontale rechte 

op het niveau van de producentenprijs (80) en de marginale kosten curve. Dat geeft ((80-0)*80)/2 = 3 

200. 

In vergelijking met de beginsituatie wonnen de consumenten 3 200-1 800 = 1 400 en de  producenten 

wonnen eveneens 3 200 – 1 800 = 1400. De 2 800 die consumenten en producenten samen wonnen, 

mag echter niet verward met welvaartswinst. De overheid verloor immers de kost van de subsidie 

40*80 = 3 200. En dat verlies overstijgt de winst van de privé-sector met 3 200 – 2 800 = 400. Er is 

dus weer een welvaartsverlies van 400. Je vindt het terug in de grafiek als je de oppervlakte van de 

driehoek neemt gevat tussen de curve van de marginale kost en deze van de marginale 

betalingsbereidheid in de zone tussen de kwantiteit van 60 en deze van 80. Al de eenheden 

geproduceerd boven de hoeveelheid 60 zijn er waarvan de marginale kost de marginale 

betalingsbereidheid overstijgt. Vanuit efficiëntieoogpunt zijn ze er te veel aan. 

 

OPMERKING  

Wat Pareto-efficiëntie aanging, kwamen we in de vier voorgaande situaties tot een zelfde besluit. Er 

was een welvaartsverlies van 400. De verdelingseffecten van de vier maatregelen waren wel totaal 

verschillend. De situatie van de consumenten verschilt aanzienlijk tussen de vier maatregelen. 

Hetzelfde geldt voor de situatie van de producenten. De staat wint of verliest niets bij 

prijsreglementering (ook al omdat we veronderstelden dat iedereen de reglementering spontaan 

respecteert en het staatsapparaat niet ter controle moet worden ingezet). De staat is de enige winnaar 

bij de belasting en de enige verliezer bij de subsidie. 
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b) Dan zou dat surplus kleiner zijn. Als iedereen evenveel moet produceren terwijl de marginale 

kosten tussen de producenten verschillen, zouden de enen te veel en de andere te weinig 

produceren. Gegeven dat zoals in dit scenario 40 moeten worden geproduceerd en dat er  maar 

twee producenten zijn: een efficiënte e en een inefficiënte i. Van de efficiënte is de marginale kost 

MKLTe=1,33qe en voor de inefficiënte wordt hij gegeven door MKLTi=4qi.1 Als ze elk 20 produceren 

zal de totale kost gelijk zijn aan 0,66*202 +2*202 =1 066.2  

     De efficiëntie vereist dat ze beide produceren tot hun marginale kost gelijk wordt aan 40. Dat 

betekent dat de efficiënte producent 30 zal produceren (40/1,33) terwijl de inefficiënte het bij 10 

(40/10) houdt.  

     Als de efficiënte 30 produceert en de inefficiënte 10 is de totale kost slechts 0,66*302 +2*102 =800. 

 

Besluit: als niet identieke ondernemen evenveel produceren is de uitkomst niet kostenefficiënt. De 

gezamenlijke kost wordt hoger dan 800 en bijgevolg daalt het producentensurplus. 

 

c) Als de consumenten niet identiek zijn, dan verschilt de marginale betalingsbereidheid van 

consument tot consument. Dan zou dat surplus kleiner worden omdat wie een lagere 

betalingsbereidheid heeft evenveel consumeert als wie een hogere betalingsbereidheid heeft. 

Zoals verschillend marginale kosten zorgen voor een daling van het producentensurplus tasten 

verschillen in de marginale betalingsbereidheid het consumentensurplus aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Je kan nagaan dat deze marginale kostenfuncties leiden tot de aanbodfunctie uit de oefening. 

2
 De totale kost vinden we als de integraal van de marginale kost zijnde TK LTe=0,66 qe

2
 en   

   TK LTi=1,5 qe
2 
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Meerkeuzevragen 

 

MKV1 

 a) is fout. Volmaakte mededinging, zoals dat vaker het geval is met wat volmaakt is, komt in de 

werkelijkheid nooit voor. 

b) is fout. Volmaakte mededinging is een vereenvoudigende veronderstelling  met het oog op het 

verwerven van inzicht in de essentiële factoren die op lange termijn de relatieve prijzen bepalen. Van 

de theorie over volmaakte mededinging mag men dus zeker geen volledige beschrijving van de 

dagelijkse werkelijkheid verwachten. 

c) is correct. Onder bepaalde voorwaarden (afwezigheid van externe effecten en van publieke 

goederen: zie hoofdstuk 12) leidt volmaakte mededinging tot Pareto-efficiëntie en Pareto-efficiëntie is 

ceteris paribus wenselijk. Vandaar dat we de andere marktvormen onder meer gaan beoordelen door 

na te gaan in hoeverre ze afwijken van volmaakte mededinging. 

d) is fout moet blijken uit c). Toch moet worden toegegeven dat volmaakte mededinging inderdaad de 

marktwerking in een gunstig daglicht plaatst. Het centraal stellen van deze marktvorm sluit dus goed 

aan bij een ideologische voorkeur voor het kapitalisme  In zoverre handboeken niet stoppen na het 

hoofdstuk over volmaakte mededinging maar ook de andere marktvormen, marktfalingen en de 

inkomensverdeling expliciet behandelen kan niet worden volgehouden dat zij tot een pleidooi voor de 

markt en tegen overheidsactie kunnen worden herleid. 

 

MKV2 

 

a) is fout. Voor een patiënt is “zijn” huisarts niet zo maar inwisselbaar voor gelijk welke van zijn 

collega’s. Deze markt is dus niet gekenmerkt door volmaakte mededinging omwille van de 

heterogeniteit van het “product”. De huisarts evolueert eerder in een markt van monopolistische 

concurrentie ( zie hoofdstuk 10). 

b) is correct. Gegeven dat het gaat om de markt die “het minst ver verwijderd” is van volmaakte 

mededinging. Maïs is een  relatief homogeen product dat wereldwijd door miljoenen producenten 

wordt aangeboden. Deze producenten zijn in principe prijsnemers. 

c) is fout. De aanbieders van dit product zijn weinig talrijk en minstens een deel ervan maakt prijs 

afspraken. Het gaat om een oligopolie( zie hoofdstuk 10). 

d) is fout. Er is maar één koper. We spreken van een monopsonie. 
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MKV3 

a) is correct. De producent kan door zijn productie de prijs niet beïnvloeden. Hij is prijsnemer. 

b) is fout. Het is de vraag naar het product van de individuele producent, die evolueert in een markt 

van volmaakte mededinging, die weergegeven wordt door een vlakke curve. Die vlakke individuele 

vraagcurve is verenigbaar met een dalende marktvraagcurve omdat elke producent afzonderlijk 

genomen als het ware slechts een punt vertegenwoordigt op de marktvraagcurve. En dat punt wordt 

bij overgang van de markt naar de situatie van de individuele producent uitvergroot tot een horizontale 

rechte. 

c) is fout. Het is slechts vanaf een bepaald prijsniveau dat de producent wenst te produceren. Op de 

lange termijn valt dat niveau samen met het minimum van de gemiddelde kost. Op de korte termijn 

valt dat niveau samen met het minimum van de gemiddelde variabele kost. Overigens zal de productie 

stijgen als de prijs stijgt. De producent is in volmaakte mededinging dus allesbehalve onverschillig wat 

de prijs aangaat. 

d) is fout. De wereldmarkt van ruwe olie is typische een markt van prijszetters. Een belangrijk deel van 

de producenten komt geregeld samen om te overleggen over de onderlinge verdeling van de 

productiequota met het oog op het  bereiken van een bepaalde prijs. 

 

MKV4 

Deze wiskundig geformuleerde vraag heeft als economische vertaling “Welk punt komt overeen met 

de productiehoeveelheid die voor maximale winst zorgt.” 

a) is fout. In snijpunt A (hier bedraagt de productie 1) is MK=MO maar doordat MO snijdt terwijl MK 

daalt wordt de winst lokaal3 geminimaliseerd in plaats van gemaximaliseerd.  

In wiskundige termen: er is voldaan aan de eerste orde voorwaarde (de winst bereikt een extreme 

waarde) maar niet aan de tweede orde voorwaarde (het gaat om een lokaal minimum niet om een 

maximum).  

 b) is fout. Snijpunt B (hier bedraagt de productie 4,5) komt overeen met een winst van 0. Het is de 

productie die zich op de grens bevindt tussen verlies en winst 

c) is correct. in snijpunt C (hier bedraagt de productie 7). is MK=MO en  omdat MO snijdt terwijl MK 

stijgt wordt de winst gemaximaliseerd. Produceer je een hoeveelheid onmiddellijk links van C 

(bijvoorbeeld 6) dan produceer je te weinig. Je laat winst liggen want een extra eenheid productie 

brengt meer op dan ze kost. Produceer je een hoeveelheid onmiddellijk rechts van C (bijvoorbeeld 8) 

dan produceer je te veel. De laatst geproduceerde eenheid heeft meer gekost dan ze opbracht.. 

In wiskundige termen: er is voldaan aan de eerste orde voorwaarde ( de winst bereikt een extreme 

waarde) én aan de tweede orde voorwaarde (het gaat om een maximum). 

d) is fout. Snijpunt D (hier bedraagt de productie 9) komt overeen met een winst van 0. Het is de 

productie die zich op de grens bevindt tussen  winst en verlies. 

 

                                                           
33

 Lokaal wil zeggen dat we maar de winst beschouwen voor de hoeveelheden die op de grafiek verschijnen 
(d.w.z. tot en met 12). Als  de gemiddelde kost blijft stijgen zal het verlies voor erg grote hoeveelheden groter 
worden dan het verlies in het punt A. 
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MKV5 

De winst wordt gemaximaliseerd als de           

De producent werkt in een perfect competitieve markt en is dus prijsnemer:          

De marginale kost is de afgeleide naar de kwantiteit van de totale kosten. We krijgen 

                

De winst zal maximaal zijn als  

              

d.w.z als 

 
          

Deze vierkantsvergelijking heeft als wortels 0 en 8 

d) is het juiste antwoord. 

N.B  Waarom is 8 wel en 0 niet winstmaximaliserend? 

1.We kunnen gaan rekenen 

Als we niks produceren hebben we geen ontvangsten maar wel een kost namelijk 63 

Als we 8 produceren hebben we een winst van 

TW=TO-(TK) =8*60-(8^3-12*8^2+60*8+63)=193 

2. In wiskundige termen 

Voor een productie van 0 is MKLT=MO maar daar de afgeleide van de marginale kost in dat punt 

          

negatief is, is de tweede orde voorwaarde niet voldaan. Bemerk de negatieve afgeleide wijst op de 

negatieve helling van de MKLT-curve. 

Voor een productie van 8 is MK=MO en daar de afgeleide van de marginale kost in dat punt 

         

positief is, is ook de tweede orde voorwaarde voldaan. Bemerk de positieve afgeleide wijst op de 

positieve helling van de MKLT-curve. 

 

MKV 6 

Daar bij volmaakte mededinging        mogen we in de marginale kost door de prijs vervangen en 

wordt de geproduceerde de aangeboden hoeveelheid. We krijgen 

          

en wanneer we de aangeboden hoeveelheid in functie van de prijs uitdrukken wordt dit 

         

b) is het juiste antwoord. 

 

MKV 7 

c) is het enige foute antwoord want als het gaat om de korte termijn (wat in de bewering c) niet wordt 

uitgesloten) is een positieve productie aangewezen wanneer              . Dan wordt er wel 

verlies gemaakt maar daar de totale ontvangsten de variabele kosten dekken maakt men niet meer 

verlies door te produceren dan door te stoppen met de productie. 
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Dat a) en d) correct zijn hoeft geen verdere uitleg. Bewering b) is een wat cryptische wijze om te 

zeggen dat tegen een prijs lager dan de minimale      de productie stopt. Voor alle prijzen tussen 0 

en de minimale gemiddelde lange termijn kost wordt er niets geproduceerd. Voor deze prijzen geeft de 

verticale as de combinaties tussen prijzen en aangeboden hoeveelheden. 

 

MKV 8 

 

b) is het foute antwoord. Dat alle ondernemingen identiek zijn is slechts een veronderstelling  Deze 

veronderstelling heeft als implicatie dat bij het evenwicht van de industrie het marktaanbod perfect 

elastisch is.(zie ook open vraag 5 over volmaakte mededinging). En dit leidt tot het paradoxale 

resultaat dat de ondernemingen die winst nastreven uiteindelijk geen winst meer maken. Wat 

suggereert dat de grote winnaars van de markteconomie de consumenten zijn die tegen de laagste 

kost bediend worden. De veronderstelling van identieke ondernemingen maakt het verhaal 

eenvoudiger en zet de voordelen van winststreven en competitie extra in de verf. Maar het is slechts 

een veronderstelling. 

a) en d) zijn evident juist. c) is een correcte uitspraak. Het marktevenwicht impliceert dat het aantal 

ondernemingen zich stabiliseert. Dit is slechts het geval als de marginale of minst efficiënte 

onderneming (d.i. de onderneming met de hoogste kosten) geen winst meer maakt. Indien die wel 

winst had gemaakt dan was er een prikkel voor andere ondernemingen om tot de markt toe te treden. 

Had de marginale onderneming daarentegen op lange termijn verlies geleden, dan had zij de deuren 

gesloten.  

In de vraagstelling gaat het om marginale onderneming(en) wat de mogelijkheid openlaat dat 

meerdere ondernemingen net op die grens van de  winstgevendheid zitten. 

  

MKV 9 

 

Antwoord c) is het juiste. Elke onderneming zal die hoeveelheid produceren waarvoor de gemiddelde 

kost minimaal is. Daar de bedrijven dezelfde kostenfunctie hebben, zal elk bedrijf even veel 

produceren tegen dezelfde gemiddelde en marginale kost. Zo krijgen we een perfect elastische lange 

termijn aanbodcurve. Als de vraag naar het product stijgt kan de bijkomende hoeveelheid tegen 

dezelfde gemiddelde kost worden aangeboden door bijkomende even efficiënte bedrijven. Zie ook 

open vraag 3 met feedback.  

 

Wat de drie overblijvende gevallen betreft. Is aanbod d) elastischer dan aanbiedingen a) en b). Dit 

omwille van het onderscheid tussen lange en korte termijn. Op lange termijn kan een bijkomende 

vraag voldaan worden tegen lagere marginale kost omdat men op lange termijn de kapitaalstock kan 

uitbreiden door in elke onderneming te investeren én door het toetreden van nieuwe ondernemingen. 

Op korte termijn kan de bijkomende vraag enkel opgevangen worden doordat de bestaande 

ondernemingen meer arbeid inzetten. Op lang termijn beschikt de economie over mogelijkheden om 

de kosten te drukken. Daardoor stijgt de marginale kost minder snel m.a.w. is het aanbod elastischer  
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Aanbod b) is tenslotte elastischer dan a). Gegeven dat we ons bevinden in de zone van stijgende 

marginale kosten zal de marginale kost minder stijgen als een te produceren hoeveelheid over 

meerdere bedrijven kan worden verdeeld. De volgende grafiek waar we voor de eenvoud maar twee 

bedrijven tonen met lineaire kostencurven illustreert dat.  

 

 

Het gaat om 2 identieke bedrijven waarvan we de marginale kosten horizontaal optellen. Voor een 

productie van 40 is de marginale kost van elke bedrijf afzonderlijk 40 maar als ze elk 20 produceren 

worden die 40 eenheden tegen een marginale kost van 20 aangeboden. Het aanbod van de 2 

ondernemingen samen is elastischer dan het aanbod van elke onderneming afzonderlijk. Het 

marktaanbod is elastischer dan het aanbod van een individuele onderneming.  

 

MKV 10 

 

a) is fout. De ” inframarginale” onderneming bevindt zich “ binnen de grens” van de winstgevendheid. 

Ze maakt in tegenstelling met de marginale onderneming- het grensgeval- wel winst. 

b) is fout. Wie het riskeert in een markt gekenmerkt door volmaakte mededinging zijn prijs te verhogen 

verliest al zijn klanten. De inframarginale onderneming dankt haar winst dus niet aan een hogere prijs 

maar aan een lagere gemiddelde kost dan de marginale onderneming. 

c) is correct. De winst van de inframarginale marginale onderneming wordt als een “economische 

rente” (zie handboek p.304) beschouwd.. 

d) is fout. De inframarginale ondernemingen maken weliswaar winst maar die is te danken aan hun 

superieure technologie of productiewijze. Die winst ligt niet binnen het bereik van de gewone 

ondernemingen d.w.z. van deze met niet superieure technologie. Ze vormt dan ook geen reden voor 

die gewone ondernemingen om tot die markt toe te treden.  
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MKV 11 

Het subscript LT geeft aan dat het over het lange termijn evenwicht gaat. Op lange termijn wordt de 

marktprijs gelijk aan de minimale gemiddelde kost.  Deze wordt bereikt als de afgeleide ervan gelijk 

wordt aan 0. 

 

 
     

  
            

waaruit q: 14,28571. 

De minimale gemiddelde kost vinden we door deze kwantiteit in de vergelijking van de gemiddelde 

kost in te brengen. 

                                                        571,4286 

Dit is meteen de marktprijs en zo kennen we ook de evenwichtshoeveelheid met name  

            571,4286=77142,86 

d) is dus zeker een juist antwoord. 

a) is zeker fout want 588 euro is hoger dan het minimum van de lange termijn gemiddelde kost 

571,4286. Wat betekent dat met deze prijs een individuele onderneming winst zal maken. 

b) is fout want in evenwicht zijn er (77142,86/ 14,2857)=5 400 ondernemingen. Als er 5 836 

ondernemingen actief zijn, is het onevenwicht er één van “ te veel” ondernemingen.  Daardoor 

wordt er verlies geleden en zullen bedrijven uittreden in plaats van toe te treden. 

c) is fout.  Break even draaien betekent dat er winst nog verlies is. De prijs van 564 euro is lager dan 

de gemiddelde kost 571,4286 en dus wordt er verlies geleden. 

MKV 12 

a) is het juiste antwoord.  Hier volgt de redenering 

We zoeken eerst de prijs 

We confronteren daartoe de gegeven marktvraag met het nog te bepalen marktaanbod. 

Het marktaanbod is de som van de individuele aanbiedingen. Het aanbod van een individuele 

onderneming vinden we als de inverse van de functie van de marginale kost. Dit omdat in volmaakte 

mededinging de prijs gelijk is aan de marginale kost.  Vertrekkend van  

              

wordt het individuele aanbod  

          

Het marktaanbod wordt  dan  
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We stellen dat marktaanbod gelijk aan de marktvraag 

                   

en daaruit volgt een evenwichtsprijs van 960/192= 5.   Enkel de antwoorden a) en b) kunnen de juiste 

zijn.  

We zoeken nu de winst van het individueel bedrijf 

Die winst is gelijk aan de totale ontvangst minus de totale kost 

De evenwichtshoeveelheid is 540 wat betekent dat elke onderneming 540/90=6 zal  produceren .Dit 

levert voor elke onderneming een totale ontvangst op van            

De totale kost vinden we door in de totale kostenfunctie q door 6 te vervangen 

                             

Er wordt een verlies van 30-37=-7 geleden.  Antwoord a) blijft over als het enige juiste antwoord. 

MKV 13 

Een Paretoverbetering is een verandering waarbij minstens één individu er op vooruitgaat zonder dat 

een ander individu door die verandering verlies lijdt. 

a) is het juiste antwoord. Vergeleken met het punt D ais in B de welvaart van zowel Bart als Lisa 

hoger. 

b) is een fout antwoord want gaande van C naar B,  gaat Lisa er op vooruit maar Bart ziet zijn 

welvaart afnemen.  

Dat Lisa ’s winst het verlies van Bart ruimschoots overtreft heeft geen belang. Als er ook maar één 

iemand een uiterst klein verlies lijdt is de verandering in kwestie geen Paretoverbetering.  

Dat B aan een gelijkere verdeling beantwoordt is evenmin een reden om van een Paretoverbetering 

te spreken.  Het Paretocriterium betreft uitsluitend efficiëntie. Of de verdeling al dan niet gelijk is 

maakt geen verschil.  

c) is fout want we stellen een geringe welvaartsdaling voor Bart vast. Bemerk dat we bij  de overgang 

van D naar A van een Pareto inefficiënte naar een Pareto efficiënte situatie gaan. We moeten 

besluiten dat de overgang van een Pareto inefficiënte naar een Pareto efficiënte situatie niet 

noodzakelijk een Paretoverbetering in houdt. 

d) is fout want Bart verliest in dit geval. 
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MKV 14 

a) is fout want het gaat niet om het gezamenlijk surplus maar om enkel maar het 

consumentensurplus.  Niet de volmaakte mededinging maar het monopsonie leidt tot maximaal 

consumentensurplus. Daarbij spreken de consumenten met elkaar of om gezamenlijk minder te 

vragen zodat ze een lagere prijs kunnen afdwingen van de ongecoördineerde producenten. 

b) is fout want het gaat niet om het gezamenlijk surplus maar om enkel maar het 

producentensurplus.  Niet de volmaakte mededinging maar het monopolie leidt tot maximaal 

producentensurplus. Daarover gaat hoofdstuk 9.  

c) is het enige juiste antwoord. Bemerk dat het hier aangeduide verschil overeenkomt met het 

gezamenlijk surplus van consumenten en producenten. 

d) is fout. De marktwerking houdt geen rekening met de behoefte van een economisch agent maar 

met haar/ zijn  vraag.  Een vraag verschilt van een behoefte doordat die behoefte gepaard gaat met 

betalingsbereidheid. Van behoeftigen zonder koopkracht komt de behoefte niet tot uiting op de 

markt. Het eerste welvaartstheorema gaat dus maar over de behoeften van wie koopkracht heeft en 

niet over de behoeften in het algemeen.  

MKV 15 

Uitspraak b) is fout en moest worden weerhouden. Want Pareto-efficiëntie heeft niets te maken met 

verdeling. Kijk even terug naar de grafiek bij meerkeuzevraag 13.  De punten A en C zijn niet minder 

Pareto-efficiënt dan het punt B hoewel dit laatste aan een meer gelijke welvaartsverdeling 

beantwoordt. 

De andere beweringen zijn correct en mochten dus niet worden aangeduid. Vrije marktwerking leidt 

inderdaad niet tot Pareto-efficiëntie als de economie niet competitief is ( zie hoofdstuk 9) en omwille 

van het bestaan van externe effecten en publieke goederen (zie hoofdstuk 12) 
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