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DEZE	  SAMENVATTING	  WORDT	  JOU	  AANGEBODEN	  DOOR	  
AIESEC	  UA	  
	  
WAT	  IS	  AIESEC?	  
AIESEC	  is	  een	  internationale	  jongerenorganisatie	  die	  zich	  op	  de	  
campus	   bezig	   houdt	   met	   de	   ontwikkeling	   van	   zijn	   leden	   en	  
professionele	   evenementen.	   Als	   lid	   van	   AIESEC	   kan	   je	   mee	  
werken	   in	   verschillende	   werkgroepen	   om	   onze	   activiteiten	   te	  
organiseren,	   hierbij	   kan	   je	   leiderschapsposities	   opnemen	   en	  
jezelf	   ontwikkelen.	   Elk	   semester	   organiseren	  we	   verschillende	  
infosessies	   om	   je	   in	   te	   lichten	   over	   de	   mogelijkheden	   die	  
AIESEC	  je	  als	  student	  kan	  bieden.	  Blijf	  op	  de	  hoogte	  via	  onze	  fb-‐
fanpagina	  op	  www.facebook.com/ua.aiesec	  
	  
AIESEC	  Internationale	  stages	  en	  vrijwilligerswerk	  
Via	  ons	  globaal	  netwerk	  (AIESEC	  is	  actief	  in	  113	  landen)	  bieden	  
we	  ook	  internationale	  stages	  en	  vrijwilligersprojecten	  aan.	  	  
De	   internationale	   stages	   zijn	   voornamelijk	   gericht	   op	   recent	  
afgestudeerden	   en	   zijn	   gericht	   op	   management,	   IT	   of	  
education.	   De	   vrijwilligersprojecten	   zijn	   veel	   meer	   uiteen-‐
uclopend,	   vanaf	   6	   weken	   kan	   je	   kinderen	   gaan	   lesgeven	   in	  
Afrika,	  een	  marketingplan	  opzetten	  voor	  een	  vzw	  in	  Colombia,	  
stranden	  gaan	  opkuisen	  in	  Vietnam,	  jongeren	  begeleiden	  zodat	  
zij	  hun	  eigen	  bedrijf	  kunnen	  starten,	  en	  nog	  zoveel	  meer.	  Ideaal	  
dus	  voor	   tijdens	   je	   zomervakantie	  of	   vlak	  na	   je	   studies	  er	  nog	  
even	  tussenuit	  te	  gaan.	  Meer	  informatie	  kan	  je	  vinden	  op	  onze	  
website	  www.aiesecua.be.	  	   	  
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Hoofdstuk	  2:	  Vraag	  en	  Aanbod	  Analyse	  
	  
1.	  Vraag,	  aanbod	  en	  evenwicht	  
	  
De	  Vraag	  
De	  marktvraagcurve	  geeft	  de	  geaggreggeerde	  hoeveelheid	  van	  een	  goed	  dat	  de	  
consumenten	  bereid	  zijn	  te	  kopen	  aan	  verschillende	  prijzen,	  terwijl	  andere	  
vraagdrijvende	  factoren	  constant	  worden	  verondersteld	  (zoals	  prijzen	  van	  andere	  
goederen,	  inkomen,	  kwaliteit,	  …)	  

 geeft	  de	  bereidheid	  tot	  betalen	  weer	  
	  
De	  wet	  van	  de	  vraag	  
Stelt	  dat,	  alle	  andere	  variabelen	  constant	  gehouden,	  de	  gevraagde	  hoeveelheid	  van	  
een	  goed	  daalt	  als	  de	  prijs	  van	  een	  goed	  stijgt.	  
	  

beweging	  langs	  de	  vraagcurve:	  	  
enkel	  door	  de	  verandering	  van	  de	  prijs	  
van	  dat	  goed	  

beweging	  van	  de	  vraagcurve:	  
verandering	  van	  een	  andere	  factor	  die	  

de	  bereidheid	  tot	  betalen	  	  
van	  de	  consument	  beïnvloed.	  

Consumenteninkomen:	  
Bij	  een	  normaal	  goed	  stijgt	  de	  vraag	  als	  het	  inkomen	  stijgt.	  
Bij	  een	  inferieur	  goed	  daalt	  de	  vraag	  als	  het	  inkomen	  stijgt.	  
	  
Prijzen	  van	  gerelateerde	  goederen:	  
Substituten:	  	   daling	  van	  de	  prijs	  van	  het	  ene	  goed,	  laat	  de	  vraag	  naar	  een	  ander	  	  
	   	   goed	  dalen	  (vervangen	  elkaar)	  
Complementen:	  daling	  van	  de	  prijs	  van	  het	  ene	  goed	  leidt	  tot	  een	  stijging	  van	  de	  	  
	   	   	  	  	  	  vraag	  naar	  een	  ander	  goed	  (vullen	  elkaar	  aan)	  
	  
Het	  Aanbod	  
	  
De	  Marktaanbodcurve	  geeft	  de	  geaggregeerde	  hoeveelheid	  goederen	  die	  
producenten	  willen	  produceren	  tegen	  een	  bepaalde	  prijs,	  gegeven	  dat	  alle	  andere	  
variabelen	  constant	  worden	  verondersteld.	  

 bereidheid	  om	  te	  verkopen	  
	  
Wet	  van	  het	  aanbod	  
Stelt	  dat,	  gegeven	  dat	  alle	  andere	  variabelen	  constant	  worden	  verondersteld,	  de	  
aangeboden	  hoeveelheid	  stijgt	  als	  de	  prijs	  stijgt.	  
	  
Verschuiving	  langs	  de	  aanbodcurve:	  verandering	  van	  de	  prijs	  
Verschuiving	  van	  de	  aanbodcurve:	  verandering	  in	  een	  andere	  variabele	  
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Marktevenwicht	  
evenwicht	  waar	  V	  =	  A	  	  
bij	  afwijking	  van	  het	  evenwicht	  zullen	  er	  onmiddelijk	  
krachten	  in	  werking	  treden	  om	  het	  evenwicht	  te	  
herstellen.	  	  
	  
	  

	  
	  
2.	  Elasticiteiten	  
	  
Elasticiteiten	  meten	  in	  welke	  mate	  kopers	  en	  verkopers	  reageren	  op	  veranderingen	  
van	  de	  markt.	  	  
	  
De	  Prijselasticiteit	  van	  de	  Vraag	  
Is	  een	  maat	  van	  de	  reactie	  van	  de	  hoeveelheid	  gevraagde	  goederen	  op	  een	  
verandering	  van	  de	  prijs.	  	  
=	  het	  percentage	  verandering	  van	  de	  hoeveelheid	  bij	  een	  prijsverandering	  van	  1%	  
εQD,	  P	  =	  %	  verandering	  van	  de	  gevraagde	  hoeveelheid	  
	   	   %	  verandering	  van	  de	  prijs	  
	  
The	  Midpoint	  Method:	  boogelasticiteit	  
Geeft	  hetzelfde	  antwoord,	  ongeacht	  de	  richting	  van	  de	  verandering:	  
εQD,	  P	  =	  (Q2	  –	  Q1)	  /	  ((Q2	  +	  Q1)/2)	  
	   (P2	  –	  P1)	  /	  ((P2	  +	  P1)/2)	  
	  
Determinanten	  van	  de	  prijselasticiteit	  van	  de	  vraag:	  

• beschikbaarheid	  van	  substituten	  
• definitie	  van	  de	  markt	  
• noodzakelijke	  goederen	  	  luxe	  goederen	  
• KT	  	  LT	  

grotere	  elasticiteit	  op	  LT:	  consumenten	  passen	  zich	  aan	  en	  gaan	  op	  zoek	  naar	  
substituten,	  of	  wijzigen	  hun	  consumptiepatroon	  (tijd	  nodig	  om	  aan	  te	  passen)	  
duurzame	  goederen:	  prijselastischer	  op	  KT	  (geen	  alternatief)	  

	  
Inelastische	  Vraag:	  IεQD,	  PI	  <	  1	  of	  εQD,	  P	  >	  -‐	  1	  
(gevraagde	  hoeveelheid	  daalt	  minder	  dan	  proportioneel)	  
Elastische	  vraag:	  IεQD,	  PI	  >	  1	  of	  εQD,	  P	  <	  -‐	  1	  
(gevraagde	  hoeveelheid	  daalt	  meer	  dan	  proportioneel)	  
Perfect	  Elastisch:	  εQD,	  P	  =	  -‐	  ∞	  
De	  gevraagde	  hoeveelheid	  reageert	  niet	  op	  
prijsveranderingen	  
Perfect	  Inelastisch:	  εQD,	  P	  =	  0	  
QD	  reageert	  heel	  sterk	  op	  prijsverandering:	  enkel	  
1	  prijs	  is	  mogelijk.	  
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Impact	  van	  een	  prijsstijging	  op	  de	  inkomens	  
Het	  totaal	  inkomen	  is	  het	  bedrag	  betaald	  door	  kopers	  en	  ontvangen	  door	  verkopers.	  
TR	  =	  P	  *	  Q	  (P)	  
Het	  effect	  van	  een	  prijsstijging	  op	  het	  totaal	  inkomen:	  
dTR	  =	  P	  dQ(P)	  +	  Q(P)	  =	  Q(P)	  (1+	  εQD,	  P)	  
	  dP	   	  	  	  dP	  
Bij	  een	  lage	  prijselasticiteit	  zal	  het	  inkomen	  stijgen	  door	  een	  prijsstijging,	  maximum	  
zal	  bereikt	  worden	  bij	  dTR/dP	  =	  0;	  of	  εQD,	  P	  =	  -‐1	  
	  
Inkomenselasticiteit	  van	  de	  vraag	  
Meet	  in	  welke	  mate	  de	  gevraagde	  hoeveelheid	  van	  een	  goed	  reageert	  op	  een	  
verandering	  van	  de	  inkomens.	  
εQD,	  I	  =	  %verandering	  van	  de	  gevraagde	  hoeveelheid	  
	   	   %verandering	  van	  het	  inkomen	  
=	  dQD	  	  	  I	  	  
	  	  	  	  dI	  	  	  	  	  QD	  
	  
Inkomenselasticiteit	   Klasse	   Voorbeelden	  
>	  0	   Normale	  goederen	   Eten,	  kleding,	  brandstof,	  …	  
<	  0	   Inferieure	  goederen	   2e	  hands,	  publiek	  transport,	  …	  
0	  <	  …	  <	  1	   Noodzakelijke	  goederen	   Melk,	  eieren,	  …	  
>	  1	   Luxe	  goederen	   Sportauto’s,	  zeilboten,	  …	  
	  
Kruiselingse	  Prijselasticiteit	  
Meet	  de	  mate	  waarin	  de	  gevraagde	  hoeveelheid	  verandert,	  als	  de	  prijs	  van	  een	  
ander	  goed	  verandert	  (stijgt).	  
εQi,	  Pj	  	   >	  0:	  substituten,	  P1	  stijgt,	  Q2	  stijgt	  	  
	   <	  0:	  complementen	  P1	  stijgt,	  Q2	  daalt	  
	  
Aanbodselasticiteiten	  
De	  prijselasticiteit	  van	  het	  aanbod	  is	  een	  maatstaf	  voor	  de	  mate	  waarin	  de	  
aangeboden	  hoeveelheid	  verandert	  bij	  een	  verandering	  van	  de	  prijs	  van	  dat	  goed.	  
εQS,	  P	  =	  %verandering	  van	  de	  aangeboden	  hoeveelheid	  
	   	   %verandering	  van	  de	  prijs	  
Determinanten	  van	  de	  prijselasticiteit	  van	  het	  aanbod:	  

• De	  snelheid	  waarmee	  aanbieders	  hun	  productie	  kunnen	  aanpassen	  
• Tijdsperiode	  	  

meer	  elastisch	  in	  de	  LT:	  meer	  mogelijkheden	  tot	  aanpassing	  
	  
3.	  back-‐of-‐the-‐envelope	  calculations	  
Bepalen	  van	  de	  vraag-‐	  en	  aanbodsfuncties	  d.m.v.	  1	  observatie	  te	  gebruiken	  met	  een	  
schatting	  van	  de	  prijselasticiteiten.	  
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4.	  Vraag	  en	  Aanbod	  via	  marktobservaties	  
Veranderingen	  in	  de	  marktvraag	  wegens	  veranderingen	  in	  andere	  determinanten	  dan	  de	  
prijs	  zijn	  nodig	  om	  de	  aanbodscurve	  te	  identificeren.	  	  
	   =>	  vraagcurve	  bepalen	  via	  marktobservaties	  gaat	  enkel	  via	  veranderingen	  aan	  	   	  	  	  	  
de	  aanbodzijde	  
Veranderingen	  in	  het	  marktaanbod	  wegens	  veranderingen	  in	  andere	  determinanten	  dan	  de	  
prijs	  zijn	  nodig	  om	  de	  vraagcurve	  te	  identificeren.	  

 aanbodscurve	  bepalen	  via	  marktobservaties	  gaat	  enkel	  via	  veranderingen	  aan	  de	  
vraagzijde	  

	  
5.	  toepassingen	  van	  vraag	  &	  aanbod	  analyse	  
Slecht	  nieuws	  voor	  aanbod	  kan	  ook	  goed	  nieuws	  zijn	  (inelastische	  prijs	  drijft	  de	  winst	  op)	  &	  
omgekeerd.	  	  
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Hoofdstuk	  3:	  Consumenten	  voorkeuren	  en	  nut	  
	  
1.	  Consumenten	  voorkeuren	  
Consumenten	  voorkeur	  beschrijft	  hoe	  de	  consument	  2	  consumptiepakketten	  zou	  ordenen	  
op	  wijze	  van	  voorkeur,	  gegeven	  dat	  deze	  tegen	  geen	  kost	  verkregen	  kunnen	  worden.	  	  
	  
Veronderstellingen	  

 Compleet:	  kan	  steeds	  2	  pakketten	  ordenen.	  	  
 Transitief:	  “compatibel	  met	  elkaar”	  (A	  boven	  B,	  B	  boven	  C	  =>	  A	  boven	  C)	  
 Meer	  is	  steeds	  beter	  (geen	  verzadiging)	  

	  
2.	  Nutsfuncties	  en	  indifferentiecurves	  
De	  nutsfunctie	  geeft	  een	  numerieke	  waarde	  aan	  elk	  consumptiepakket	  zodanig	  dat	  meer	  
geprefereerde	  pakketten	  een	  hogere	  waarde	  hebben	  dan	  minder	  geprefereerde	  pakketten.	  
Dit	  is	  een	  ordinaal	  concept:	  de	  preciese	  hoogte	  van	  de	  waarde	  heeft	  geen	  betekenis,	  enkel	  
de	  ordening	  is	  van	  belang.	  
	  
Marginaal	  Nut	  
Het	  marginaal	  nut	  van	  een	  goed	  x	  is	  het	  additioneel	  nut	  dat	  de	  consument	  krijgt	  door	  1	  meer	  
van	  x	  te	  consumeren	  terwijl	  de	  rest	  van	  het	  consumptiepakket	  gelijk	  blijft.	  	  
In	  het	  geval	  van	  een	  enkel	  goed	  is	  het	  marginaal	  nut	  van	  x	  gelijk	  aan	  de	  helling	  van	  de	  
nutsfunctie	  aan	  x.	  	  
Het	  principe	  van	  dalend	  maginaal	  nut	  stelt	  dat,	  uiteindelijk,	  het	  marginaal	  nut	  van	  een	  goed	  
daalt	  als	  de	  consument	  er	  meer	  van	  consumeert.	  	  

	  
	   Met	  meerdere	  goederen	  
	  

Wiskundige	  notatie	  
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Eigenschappen	  van	  indifferentiecurven	  
 IC	  hebben	  een	  negatieve	  helling	  (meer	  is	  beter,	  positief	  marginaal	  nut)	  
 IC	  zijn	  convex	  naar	  de	  oorsprong	  
 IC	  snijden	  elkaar	  nooit	  	  

(anders	  tegenstrijdig	  met	  transitieve	  eigenschap	  van	  nut)	  
 Elk	  consumptiepakket	  behoort	  tot	  slechts	  1	  IC	  
 IC	  kan	  niet	  “dik”	  zijn	  

	  
Marginale	  substitutiegraad	  
De	  marginale	  substitutiegraad	  (MRS)	  is	  de	  graad	  aan	  dewelke	  een	  consument	  een	  goed	  wil	  
opgeven	  om	  meer	  te	  bekomen	  van	  een	  ander	  goed,	  terwijl	  het	  nut	  constant	  blijft.	  	  
De	  MRS	  is	  dalend	  en	  convex	  naar	  de	  oorsprong.	  
(bereidheid	  om	  iets	  op	  te	  geven	  in	  ruil	  voor	  iets	  anders	  neemt	  af	  naarmate	  men	  er	  minder	  
van	  heeft,	  dalend	  MRS	  impliceert	  ook	  dat	  de	  IC	  convex	  zijn	  naar	  de	  oorsprong,	  d.w.z.	  dat	  
gemiddelden	  verkozen	  worden	  boven	  extremen)	  
Dit	  is	  gelijk	  aan	  de	  absolute	  waarde	  van	  de	  helling	  van	  de	  IC.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
“Abnormale”	  IC	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  Stijgende	  MRS	   	   perfecte	  substituten	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  perfecte	  complementen	  
	  
Quasi-‐lineaire	  nutsfuncties	  
	   	  
	   	   	   	   U	  (x,y)	  =	  v(x)	  +	  b	  y	  
	   	   	   	   MRSx,y	  (x,	  y)	  =	  	  v	  ’	  (x)	  ;	  v’(x)	  =	  d	  v(x)	  	  
	   	   	   	   	   	   	  	  b	   	   dx	  
	   	   	   	   Het	  enige	  dat	  de	  persoonlijke	  trade-‐off	  tussen	  x	  en	  y	  	  
	   	   	   	   beïnvloed,	  is	  de	  hoeveelheid	  x	  die	  je	  al	  hebt.	  
	  
Geeft	  meer	  consumptie	  meer	  tevredenheid?	  
Ja,	  maar	  verschillen	  zijn	  klein	  en	  monotoom,	  op	  LT	  blijft	  de	  bevolking	  vaken	  even	  gelukkig,	  
ondanks	  grote	  veranderingen	  van	  het	  inkomen.	  Omdat:	  	  

• Tevredenheid	  is	  relatief	  t.o.v.	  een	  bepaald	  referentiepunt	  (bv.	  verwachte	  situatie)	  
• Men	  voelt	  zich	  beter	  als	  de	  situatie	  beter	  is	  als	  verwacht,	  en	  slechter	  als	  de	  situatie	  

slechter	  is	  dan	  verwacht.	  
• Verlies	  weegt	  zwaarder	  op	  de	  tevredenheid	  dan	  winst	  

Neveneffecten	  van	  deze	  referentie-‐afhankelijkheid	  
• Mensen	  voelen	  zich	  niet	  steeds	  beter	  bij	  een	  hoger	  inkomen	  
• Armen	  kunnen	  best	  tevreden	  zijn,	  getrouwden	  zijn	  niet	  steeds	  gelukkiger	  als	  singles,	  

voor	  of	  na	  de	  scheiding	  is	  men	  niet	  altijd	  gelukkiger	   	  
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Hoofdstuk	  4:	  Consumenten	  keuzes	  
	  
1.	  De	  Budgetbeperking	  
Veronderstel	  dat	  er	  2	  goederen	  beschikbaar	  zijn:	  x	  en	  y	  

• Prijs	  x:	  Px	  en	  prijs	  y:	  Py	  
• Inkomen	  I	  
• Totale	  uitgaven	  op	  het	  pakket:	  Px	  x	  +	  Py	  y	  
• Het	  pakket	  is	  betaalbaar	  als	  de	  totale	  uitgaven	  het	  inkomen	  niet	  overschrijden	  

Px	  x	  +	  Py	  y	  <=	  I	  
De	  Budgetbeperking	  :	  	   een	  set	  bundels	  die	  de	  consument	  kan	  aanschaffen	  gegeven	  de	  	  
	   	   	   limiet	  van	  zijn	  beschikbaar	  inkomen	  
De	  Budgetlijn:	   een	  set	  bundels	  die	  men	  kan	  aanschaffen	  wanneer	  men	  zijn	  gehele	  inkomen	  
	   	   uitgeeft	  
	   	   I	  =	  Px	  x	  +	  Py	  y	   	   Y	  =	  I/Py	  –	  (Px/Py)X	  
	  
	   	   	   Verandering	  Px	  of	  Py	  :	  rotatie	  van	  de	  budgetlijn	  
	   	   	   Verandering	  I:	  parallelle	  verschuiving	  
	   	   	   Als	  Px	  of	  Py	  met	  het	  zelfde	  %	  veranderen:	  zelfde	  effect	  als	  	  
	   	   	   inkomensverandering	  
	  
2.	  Consumentenkeuze	  
Rationele	  keuze:	   de	  consument	  kiest	  een	  goederenbundel	  die	  zijn	  tevredenheid	  	  
	   	   	   maximaliseert	  bij	  een	  gegeven	  budget	  

	  
Wiskundige	  benadering	  
Max	  U	  (x	  ,	  y)	  onder	  voorwaarde:	  Px	  x	  +	  Py	  y	  =	  I	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
In	  praktijk	  op	  te	  lossen	  door	  

• De	  prijsratio	  =	  MRS	  
• Budget	  beperking	  moet	  voldaan	  zijn	  

Los	  de	  volgende	  onbekenden	  op	  in	  2	  onbekenden:	  
	  Ux	  (x,	  y)	  =	  	  Px	  	  
	  Uy	  (x,	  y)	  	  	  	  	  Py	  
Px	  x	  +	  Py	  y	  =	  I	  
	  
Hoekoplossing	  
Als	  1	  van	  de	  goederen	  niet	  geconsumeerd	  wordt.	  
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3.	  Dualiteit	  
De	  consumentenkeuze	  is	  een	  duaal	  probleem	  

• Nut	  maximaliseren	  onder	  een	  budgetbeperking	  
• Minimalisatie	  van	  de	  uitgaven	  om	  een	  gegeven	  nut	  te	  bereiken	  

	  
4.	  Optimale	  keuze	  met	  geaggregeerde	  goederen	  
I	  =	  Px	  x	  +	  P1	  y1	  +	  P2	  y2	  +	  …	  

 Definieer	  de	  goederen	  zo	  dat:	  Py	  	  =	  1	  
 Het	  geaggregeerde	  goed	  y	  is	  dan	  gedefineerd	  als	  de	  uitgaven	  aan	  alle	  andere	  

goederen	  anders	  dan	  x	  
 I	  =	  Px	  x	  +	  y	  	  

	  
5.	  Toepassingen	  
Vouchers	  voor	  Huisvesting	  

optimum	  zonder	  bon:	  A	  
optimum	  met	  bon:	  B	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  Versus	  inkomenssubsidie	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Een	  inkomenssubsidie	  van	  S	  dollar	  verschuift	  de	  budgetlijn	  naar	  MN,	  de	  consument	  kiest	  nu	  bundel	  T.	  Een	  
huisvestignsvoucher	  van	  V	  dollar	  dat	  enkel	  op	  huisvesting	  kan	  gebruikt	  worden,	  verschuift	  de	  budgetlijn	  naar	  
KRG.	  De	  consument	  kiest	  bundel	  R.	  
Aangezien	  T	  op	  een	  hogere	  indifferentiecurve	  ligt	  dan	  R,	  zal	  de	  consument	  een	  inkomenssubsidie	  van	  S	  dollar	  
verkiezen	  boven	  de	  voucher	  van	  V	  dollar.	  Maar	  de	  overheid	  zal	  de	  voucher	  verkiezen	  omdat	  deze	  hen	  minder	  
kost.	  Om	  tot	  nutsniveau	  hB	  te	  komen	  moet	  de	  overheid	  (S-‐V)	  meer	  uitgeven	  als	  ze	  kiezen	  om	  de	  
inkomenssubsidie	  toe	  te	  passen.	  
	  
Lenen	  en	  Sparen	  
Stel	  C1	  :	  consumptie	  in	  periode	  1	   	   C2:	  consumptie	  in	  periode	  2	  
P1:	  prijs	  in	  periode	  1	   	   	   	   P2:	  prijs	  in	  periode	  2	  
I1	  :	  inkomen	  in	  periode	  1	   	   	   I2	  :	  inkomen	  in	  periode	  2	  
r:	  interestvoet	  
	  
Intertemporele	  budgetbeperking	  
I1	  –	  P1	  C1	  =	  F1	  (netto	  gespaard	  als	  >	  0;	  netto	  geleend	  als	  <	  0)	  
I2	  –	  P2	  C2	  +	  F1	  (1	  +	  r)	  =	  F2	  
	  
Veronderstel	  dat	  F2	  =	  0	  
I2	  –	  P2	  C2	  +	  F1	  (1	  +	  r)	  =	  0	  
I2	  –	  P2	  C2	  +	  (I1	  –	  P1	  C1)	  (1	  +	  r)	  =	  0	  
P1	  C1	  +	  (P2	  /	  (1+r))	  C2	  =	  I1	  +	  (I2	  /	  (1+r)	  )	  
C2	  =	  I1	  (1	  +	  r)	  +I2	  	  -‐	  (1	  +	  r)	  (P1/P2)	  C1	  

	   P2	  
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Hoofdstuk	  5:	  Theorie	  van	  de	  vraag	  
	  
1.	  Individuele	  vraagcurven	  afleiden	  
De	  prijs-‐consumptie	  curve	  
Het	  probleem:	  max	  U	  (x,	  y)	  onder	  de	  beperking	  I	  =	  Px	  x	  +	  Py	  y	  
Oplossen	  via	  Lagrange:	  Max	  Δ	  (x,	  y,	  λ)	  =	  U(x,	  y)	  +	  λ	  (I	  -‐	  Px	  x	  +	  Py	  y)	  
	  
2.	  effecten	  van	  prijs	  en	  inkomsveranderingen	  

	  	  
	  
Normaal	  goed:	  
meer	  consumptie	  als	  het	  inkomen	  
stijgt	  
Inferieur	  goed:	  
minder	  consumptie	  als	  het	  inkomen	  
stijgt.	  
	  
Engel	  Curves	  
Geeft	  het	  verband	  tussen	  de	  vraag	  en	  het	  inkomen	  
	  
	  

3.	  Substitutie	  en	  inkomenseffecten	  
 Als	  de	  prijs	  van	  goed	  x	  daalt,	  wordt	  goed	  x	  relatief	  goedkoper	  t.o.v.	  goed	  y.	  

We	  noemen	  dit	  het	  SUBSTITUTIE-‐effect	  
 Als	  de	  prijs	  van	  goed	  x	  daalt,	  stijgt	  de	  koopkracht	  (stijgt	  het	  relatief	  inkomen).	  

We	  noemen	  dit	  het	  INKOMENS-‐effect	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Inferieure	  goederen	  hebben	  een	  negatief	  inkomens-‐effect.	  
Giffengoed:	  waarbij	  het	  negatief	  inkomenseffect	  het	  positieve	  substitutie-‐effect	  overtreft	  
	  
4.	  Consumentensurplus	  
Bereidheid	  tot	  betalen	  is	  het	  maximum	  dat	  een	  consument	  bereid	  is	  te	  betalen	  voor	  een	  
goed.	  	  
Consumentensurplus	  is	  de	  bereidheid	  tot	  betalen	  voor	  het	  
goed,	  min	  de	  prijs	  dat	  hij	  voor	  het	  goed	  betaald.	  
Stel	  dat	  de	  prijs	  van	  een	  goed	  daalt:	  
De	  Equivalente	  Variatie	  (EV)	  
=	  het	  extra	  inkomen	  dat	  iemand	  zou	  moeten	  ontvangen	  om	  
even	  tevreden	  te	  zijn	  bij	  de	  oude	  prijzen	  dan	  bij	  de	  nieuwe,	  
lagere	  prijzen	  
De	  Compenserende	  Variatie	  (CV)	  
=	  het	  inkomen	  dat	  een	  consument	  zou	  willen	  opgeven	  aan	  de	  
lagere	  prijzen	  om	  even	  tevreden	  te	  zijn	  als	  bij	  de	  oude	  prijzen.	  
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5.	  geagreggeerde	  vraag	  en	  netwerk-‐externaliteiten	  
geen	  netwerk	  externaliteiten:	  de	  geagreggeerde	  vraag	  is	  de	  horizontale	  som	  van	  de	  
individuele	  vraagcurven	  
	  
Positieve	  netwerk-‐externaliteiten	  
=	  individuele	  vraag	  voor	  een	  goed	  stijgt	  als	  meer	  mensen	  het	  kopen	  (bv.	  bandwagon)	  
maakt	  de	  geagreggeerde	  vraag	  heel	  prijs-‐elastisch	  wegens	  het	  prijseffect	  +	  netwerkeffect	  
Negatieve	  netwerk-‐externaliteiten	  
=	  individuele	  vraag	  voor	  een	  goed	  daalt	  als	  meer	  mensen	  het	  kopen	  (bv.	  snob)	  
	  
6.	  Arbeid	  –	  vrije	  tijd	  trade-‐off	  
Stel	  C	  =	  comsumptie	   	   	   Z	  =	  aantal	  uren	  vrije	  tijd	  per	  maand	  
L	  =	  gewerkte	  uren	  per	  maand	   	   P	  =	  prijs	  van	  C	  
W	  =	  uurloon	   	   	   	   T	  =	  totaal	  beschikbare	  tijd	  
	  	  	  	  (=	  opportuniteitskost	  van	  Z)	   	   A	  =	  werkloosheidsvergoeding	  
Z	  +	  L	  =	  T	  
	  
Budgetbeperking:	  
PC	  =	  W	  L	  +	  A	  

 PC	  =	  W	  (T	  –	  Z)	  +	  A	  
 PC	  +	  WZ	  =	  WT	  +	  A	  
 C	  =	  WT	  +	  A	  –	  W	  Z	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  P	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  P	  
Probleemstelling	  
Max	  U	  (Z,	  C)	  onder	  de	  beperking	  WZ	  +	  PC	  =	  WT	  +	  A	  
Als	  Z0	  en	  C0	  een	  intern	  optimum	  is,	  dan	  	  
UZ	  (Z0,	  C0)	  	  =	  	  W	  
UC	  (Z0,	  C0)	  	  	  	  	  	  	  P	  
	  
Oplossing:	  
Z	  (P,	  W,	  A,	  T)	  ;	  C	  (P,	  W,	  A,	  T)	  
Geeft	  het	  optimale	  arbeidsaanbod:	  	  L	  (P,	  W,	  A,	  T)	  =	  T	  –	  Z	  (P,	  W,	  A,	  T)	  
	  
Als	  het	  loon	  stijgt:	  	  
Stel	  A	  =	  0	  
de	  SE	  leidt	  tot	  minder	  vrije	  tijd	  en	  meer	  arbeid	  als	  W	  stijgt	  
Als	  W	  stijgt,	  minder	  werk	  nodig	  om	  een	  eenheid	  C	  te	  kopen	  =>	  IE	  
Als	  de	  vrije	  tijd	  een	  normaal	  goed	  is,	  is	  IE	  op	  vrije	  tijd	  positief	  
Daarom	  is	  IE	  negatief	  op	  arbeid	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
In	  absolute	  waarde:	  SE	  >	  IE:	  
meer	  arbeid,	  minder	  vrije	  tijd	  
(E	  =>	  F	  =>	  G)	  
In	  absolute	  waarde	  SE	  <	  IE:	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Minder	  arbeid,	  meer	  vrije	  tijd	  
	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (G	  =>	  H	  =>	  I)	  
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Hoofdstuk	  6:	  Input	  &	  Productiefuncties	  
	  
1.	  Productiefuncties	  

• De	  productiefunctie	  Q	  =	  f	  (L,	  K,	  …)	  geeft	  de	  maximaal	  beschikbare	  output	  weer	  bij	  
een	  gegeven	  hoeveelheid	  van	  inputs	  

• De	  stand	  van	  technologie	  bepaalt	  de	  kwaliteit	  van	  de	  output	  die	  mogelijk	  is	  voor	  een	  
gegeven	  set	  van	  inputs	  

• Een	  technisch	  efficiënt	  bedrijf	  haalt	  de	  maximaal	  mogelijke	  output	  van	  zijn	  inputs	  
	  
Gemiddeld	  Product:	  	   GP	  =	  Q/L	  =	  f(L)/L	  
Marginaal	  Product:	   MPL	  (L)	  =	  f	  ‘(L)	  =	  	  d	  f	  (L)	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  dL	  

• Het	  marginaal	  product	  geeft	  de	  inpact	  van	  een	  kleine	  stijging	  van	  de	  input	  op	  de	  
output	  (helling	  van	  de	  productiecurve)	  

	  
• MP	  >	  GP:	  stijgend	  GP	  
• MP	  <	  GP:	  dalend	  GP	  
• MP	  =	  GP	  in	  het	  maximum	  

van	  het	  GP	  
	  
	  
	  
Marginaal	  Product	  omdat:	  

• Output	  maximaliseren	  bij	  een	  gegeven	  budget	  
inputs	  zo	  alloqueren	  dat	  het	  MP/€	  gelijk	  is	  voor	  elke	  input	  

• Output	  maximaliseren	  bij	  meerdere	  afdelingen	  
inputs	  zo	  alloqueren	  dat	  het	  MP	  gelijk	  is	  in	  alle	  afdelingen	  

• Kosten	  minimaliseren	  voor	  een	  gegeven	  output	  
inputs	  zo	  alloqueren	  dat	  het	  MP/€	  gelijk	  is	  voor	  alle	  inputs	  

• Inputs	  alloqueren	  aan	  verschillende	  outputs	  
MP	  gelijk	  voor	  alle	  producten	  

	  
2.	  Input	  substitutie	  en	  isoquanten	  

MRTS	  =	  Marginal	  Rate	  of	  
Technical	  Substitution	  
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Substitutie	  mogelijkheden	  kunnen	  sterk	  variëren:	  
• Perfecte	  substituten	  
• Perfecte	  complementen	  
• Vorm	  van	  de	  isoquant	  geeft	  subsitutie-‐mogelijkheden	  weer:	  	  

hoe	  platter,	  hoe	  meer	  substitutie-‐mogelijkheden	  
	  
Substitutie	  –	  elasticiteit	  

 als	  de	  helling	  van	  de	  isoquant	  
verandert	  met	  1%,	  met	  hoeveel	  verandert	  dan	  
de	  verhouding	  arbeid	  –	  kapitaal?	  

 Hoe	  de	  MRTS	  verandert	  als	  we	  langs	  
de	  isoquant	  gaan	  
	  

 Bepaalt	  de	  mate	  van	  substitueerbaarheid	  tussen	  de	  inputs	  
	  
	  
	  
3.	  Schaalopbrengsten	  
Er	  werken	  2	  krachten	  als	  we	  de	  inputs	  verhogen:	  

-‐ grotere	  verdeling	  van	  arbeid	  (hierdoor	  specialisatie	  mogelijk)	  	  
-‐ verlies	  in	  efficiëntie	  

=>	  gebruik	  van	  lagere	  kwaliteit	  
=>	  management	  van	  de	  resources	  kan	  moeilijker	  worden	  

	  
Globale	  schaalopbrengsten	  in	  Q	  =	  f	  (L,	  K)	  
Stijgende	  schaalopbrengsten	  	  f	  (λL,	  λK)	  >	  λ	  f	  (L,	  K)	  
Dalende	  schaalopbrengsten	  	  f	  (λL,	  λK)	  <	  λ	  f	  (L,	  K)	  
Constante	  schaalopbrengsten	  	  f	  (λL,	  λK)	  =	  λ	  f	  (L,	  K)	  
	  
!	  schaalopbrengsten	  moeten	  niet	  hetzelfde	  zijn	  aan	  verschillende	  niveaus	  van	  productie	  !	  
	  
Meting	  van	  de	  schaalopbrengsten	  

 met	  welk	  %	  stijgt	  de	  output	  als	  alle	  inputs	  	  stijgen	  met	  1%,	  vertrekkend	  vanuit	  een	  
bepaalde	  inputcombinatie	  

 schaalelasticiteit:	  
	  
	  
	  

 stijgend	  :	  ε	  >	  1	  
dalend:	  ε	  <	  1	  
constant:	  ε	  =	  1	  

	  
	  
Voorbeeld	  Cobb	  –	  Douglas	  
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4.	  Technologische	  vooruitgang:	  productiviteitsverbeteringen	  
	  
Er	  is	  een	  productiviteitsverhoging	  door	  technologische	  vooruitgang	  als:	  
De	  organistatie	  meer	  output	  produceert	  met	  gegeven	  inputs,	  of	  als	  er	  evenveel	  output	  
wordt	  geproduceerd	  met	  minder	  inputs.	  

 opwaarste	  verschuiving	  van	  de	  productiefunctie	  
 isoquant	  geassocieerd	  met	  een	  gegeven	  output	  beweegt	  dichter	  naar	  de	  oorsprong	  

	  
3	  Soorten	  Technologische	  vooruitgang:	  
Neutraal:	  MRTSL,K	  =	  MPL/MPK	  blijft	  constant	  
Kapitaal	  besparend:	  MRTSL,K	  =	  MPL/MPK	  stijgt	  
Arbeidsbepsarend:	  MRTSL,K	  =	  MPL/MPK	  daalt	  
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Hoofdstuk	  7:	  Kosten	  &	  Kostenminimalisatie	  
	  
1.	  Kosten	  &	  Winst	  
De	  productiekosten	  van	  een	  organisatie	  omvatten	  alle	  opportuniteitskosten	  om	  de	  output	  te	  
maken.	  

• Expliciete	  kosten:	  directe	  kosten	  (met	  kasstromen	  als	  gevolg)	  
• Impiciete	  kosten:	  gaan	  niet	  gepaard	  met	  kasstromen	  

Economische	  winst	  =	  totale	  inkomsten	  –	  alle	  kosten	  (incl.	  opportuniteitskosten)	  
Boekhoudkundige	  winst	  =	  totale	  inkomsten	  –	  boekhoudkundige	  kosten	  
	  
Vaak	  gemaakte	  fouten:	  

• Niet	  alle	  opportuniteitskosten	  opnemen	  (arbeid,	  land,	  kapitaal	  uitrusting,	  …)	  
• Niet	  alle	  inputs	  waarderen	  aan	  hun	  werkelijke	  opportuniteitskost	  (arbeid,	  

depreciatie,	  …)	  
• Opportuniteitskosten	  opnemen	  die	  er	  geen	  zijn	  (gezonken	  kosten,	  …)	  

	  
LT	  	  KT	  

• LT:	  alle	  inputs	  zijn	  variabel	  
• KT:	  sommige	  inputs	  kunnen	  niet	  vrij	  gekozen	  worden	  

(kapitaalinvesteringen	  zijn	  vaak	  op	  LT,	  kapitaal	  staat	  dus	  vaak	  vast	  op	  KT)	  
	  
2.	  Lange	  termijn	  input	  keuzes	  en	  kosten	  

• Minimaliseer	  kosten	  voor	  een	  gegeven	  output	  
• In	  het	  optimum	  is	  helling	  van	  de	  isoquant	  =	  isokosten	  lijn	  

	  
TC	  =	  wL	  +	  rK	  
	  K	  =	  TC/r	  –	  (w/r)	  L	  
	  
MRTSL,K	  (L0	  ,	  K0)	  =	  w/r	  
	  K	  =	  TC/r	  –	  (w/r)L	  
	  
Wiskundige	  benadering	  om	  de	  kosten	  te	  minimaliseren:	  
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3.	  Conditionele	  input	  vraag	  functies	  
Oplossingen	  voor	  kapitaal	  en	  arbeid	  leidt	  tot	  de	  conditionele	  input	  vraag	  functies:	  
L0	  =	  L*	  (Q,	  w,	  r)	   	   	   K0	  =	  K*	  (Q,	  w,	  r)	  
	  geeft	  de	  vraagfuncties	  voor	  de	  inputs	  als	  functie	  van	  de	  output	  Q,	  en	  de	  input	  prijzen	  w,	  r	  
	  
Veranderingen	  in	  inputprijzen,	  veranderingen	  in	  output	  en	  input	  vraagcurves	  

• Een	  verandering	  in	  de	  relatieve	  prijzen	  van	  inputs,	  verandert	  de	  helling	  van	  de	  
iskostenlijn	  

• Een	  stijging	  van	  een	  inputprijs	  (w	  of	  r)	  laat	  de	  kostenminimaliserende	  hoeveelheid	  
van	  de	  input	  dalen	  en	  de	  kostminimaliserende	  hoeveelheid	  van	  substituut	  inputs	  
stijgen	  

• Een	  stijging	  van	  de	  output	  vereist	  meer	  van	  alle	  inputs	  (gegeven	  dat	  alle	  andere	  
variabelen	  constant	  blijven)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Veranderingen	  in	  de	  gewenste	  output	  

• Een	  verandering	  in	  Q	  verschuift	  de	  isoquant	  naar	  rechstboven	  
• De	  kosten	  minimaliserende	  input	  combinaties,	  kunnen	  we	  volgen	  langs	  het	  

expansiepad	  
• Normale	  inputs:	  

als	  de	  kosten	  minimaliserende	  hoeveelheden	  vna	  arbeid	  en	  kapitaal	  stijgen	  
als	  de	  output	  stijgt.	  	  

• Inferieure	  inputs:	  
als	  de	  kostenminimaliserende	  hoeveelheid	  van	  een	  input	  daalt	  als	  er	  meer	  
output	  geproduceerd	  wordt.	  	  
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Substitutie	  mogelijkheden	  van	  inputs	  en	  de	  prijselasticiteit	  van	  de	  vraag	  naar	  inputs	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
4.	  Kostenfuncties	  
De	  kost	  van	  de	  optimale	  input	  keuze	  voor	  een	  gegeven	  output	  en	  inputprijzen	  is:	  
TC	  (Q,	  w,	  r)	  =	  w	  L*	  (Q,	  w,	  r)	  +	  r	  K*(Q,	  w,	  r)	  
Dit	  is	  de	  kostenfunctie:	  hoe	  de	  kosten	  variëren	  met	  inputprijzen	  en	  de	  output.	  
	  
5.	  Korte	  termijn	  kosten:	  vaste	  –	  variabel,	  gezonken	  –	  niet	  gezonken	  

	  
	  
KT	  kostenminimalisatie	  

• Veronderstel	  dat	  1	  input	  vast	  is	  (bv.	  K)	  
• KT	  kostenminimalisatieprobleem:	  hoeveelheden	  van	  de	  variabele	  inputs	  kiezen	  

zodat	  de	  totale	  kosten	  geminimaliseerd	  worden	  bij	  de	  productie	  van	  een	  bepaalde	  
outputhoeveelheid	  Q,	  onder	  de	  beperking	  dat	  de	  hoeveelheid	  van	  de	  vaste	  input	  
niet	  verandert.	  
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KT	  	  LT	  vraag	  naar	  inputs	  
	  

	  
6.	  Dualiteit	  tussen	  kosten	  en	  productie	  
Kosten	  minimalisatie	  bij	  een	  gegeven	  output	  niveau	  is	  het	  duale	  probleem	  van	  	  
“maximaliseren	  van	  de	  output	  voor	  een	  gegeven	  kosten	  niveau”	  

• Veronderstel	  dat	  de	  laagst	  mogelijke	  kost	  voor	  een	  gegeven	  output	  niveau	  Q*	  
bereikt	  wordt	  voor	  input	  niveaus	  L*,	  K*,	  de	  optimale	  kost	  is	  dan	  TC*	  

• We	  kunnen	  ook	  de	  maximale	  mogelijke	  output	  berekenen	  voor	  een	  gegeven	  budget	  
TC*	  

• De	  optimale	  input	  hoeveelheden	  zijn	  dan	  L*,	  K*	  en	  maximale	  hoeveelheid	  output	  Q*	  
	  
7.	  Kosten	  beslissingen	  met	  meerdere	  outputs	  

• Minimaliseren	  van	  kosten,	  gegeven	  de	  productiemogelijkheden:	  
Min	  (w	  L	  +	  r	  K)	  	   geg.	  T	  (Q1,,	  Q2,	  K,	  L)	  =	  0	  

• Input	  vraag	  zal	  afhangen	  van	  de	  inputprijzen	  en	  alle	  outputs	  
	   	  



	   20	  

Hoofdstuk	  8:	  Kosten	  Curves	  
	  
1.	  Analyse	  van	  de	  LT	  -‐	  kosten	  
De	  LT	  totale	  kosten	  functies	  relateert	  de	  totale	  kosten	  aan	  de	  output	  en	  de	  prijzen	  van	  de	  
inputs.	  	  
TC	  (Q,	  w,	  r)	  =	  w	  L*	  (Q,	  w,	  r)	  +	  r	  K*	  (Q,	  w,	  r)	  
	  L*	  en	  K*	  zijn	  de	  lange	  termijn	  vraagfuncties	  van	  de	  inputs	  
	  
De	  LT	  totale	  kostenfunctie	  tootnt	  de	  geminimaliseerde	  totale	  kost	  als	  de	  output	  varieert,	  
gegeven	  dat	  alle	  andere	  input	  prijzen	  constant	  blijven.	  
	  
Totale,	  gemiddelde	  en	  marginale	  kostenfuncties	  

• Totale	  kostenfunctie	  TC:	  geeft	  voor	  een	  gegeven	  
set	  inputprijzen	  en	  voor	  elk	  niveau	  van	  output,	  de	  
minimale	  kosten:	  
TC	  	  (Q,	  w,	  r)	  

• Gemiddelde	  kostenfunctie	  AC:	  totale	  kosten	  per	  
eenheid	  output	  
AC	  (Q,	  w,	  r)	  =	  TC/Q	  

• Marginale	  kostenfunctie	  MC:	  verandering	  in	  de	  
totale	  kosten	  vor	  een	  verandering	  in	  
geproduceerde	  output	  
MC	  (Q,	  w,	  r)	  =	  dTC/dQ	  

	  
2.	  Schaalvoordelen	  &	  Schaalnadelen	  

• Schaalvoordelen:	  	  
als	  de	  gemiddelde	  kost	  daalt	  als	  de	  output	  stijgt	  

• Schaalnadelen:	  
als	  de	  gemiddelde	  kost	  stijgt	  als	  de	  output	  stijgt	  

• Minimum	  efficiënte	  schaal:	  	  
de	  kleinste	  hoeveelheid	  aan	  dewelke	  de	  lange	  termijn	  gemiddelde	  kost	  zijn	  
minimum	  bereikt	  

• De	  outputelasticiteit	  van	  de	  totale	  kost:	  
Het	  percentage	  verandering	  in	  de	  totale	  kost	  per	  percent	  verandering	  in	  de	  output	  
(als	  de	  output	  verhoogt	  met	  1%,	  verhoogt	  de	  kost	  met	  ε%)	  
	  
εTC,	  Q	  =	  	  d	  TC	  (Q)	  	  	  	  	  	  Q	  	  	  	  	  =	  	  MC	  (Q)	  
	   	  	  dQ	   	  TC	  (Q)	   	  	  AC	  (Q)	  
<	  1:	  schaalvoordelen	  (als	  MC	  <	  AC)	  	  
>	  1:	  schaalnadelen	  (als	  MC	  >	  AC)	  

	  
Schaalvoordelen	  	  schaalopbrengsten	  

• Schaalvoordelen:	  gemiddelde	  kost	  daalt	  als	  de	  output	  stijgt	  
• Schaalopbrengsten:	  invloed	  van	  verandering	  in	  de	  inputs	  op	  de	  output	  
• Productiefunctie	  toont	  stijgende	  schaalopbrengsten	  (f	  (λL,	  λK)	  >	  λ	  f	  (L,	  K))	  

	  LT	  kostenfunctie	  heeft	  schaalvoordelen	  (AC	  daalt	  als	  Q	  stijgt)	  
• Productiefunctie	  toont	  dalende	  schaalopbrengsten	  (f	  (λL,	  λK)	  <	  λ	  f	  (L,	  K))	  

	  LT	  kostenfunctie	  heeft	  schaalnadelen	  
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Wiskundig	  bewijs	  equivalentie	  schaalvoordelen	  en	  schaalopbrengsten	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
3.	  Analyse	  van	  korte	  termijn	  totale	  kosten	  
In	  de	  korte	  termijn	  zijn	  niet	  alle	  inputs	  variabel:	  

• Geen	  flexibiliteit	  in	  de	  inputkeuze	  
• Productieniveau	  veranderen	  door	  verandering	  van	  de	  variabele	  inputs	  

	  
Korte	  termijn	  kosten	  zijn	  geen	  minimale	  kosten	  voor	  de	  varierende	  outputniveaus	  

• Een	  bedrijf	  zal	  sub-‐optimale	  keuzes	  in	  inputcombinaties	  maken	  dan	  wanneer	  alle	  
inputs	  variabel	  zijn	  

	  
Korte	  termijn	  kosten	  kunnen	  ingedeeld	  worden	  in	  VASTE	  KOSTEN	  en	  VARIABELE	  KOSTEN:	  

• Vaste	  kosten:	  veranderen	  niet	  als	  de	  hoeveelheid	  output	  verandert	  
• Variabele	  kosten:	  veranderen	  wel	  als	  de	  hoeveelheid	  output	  verandert	  
• Totale	  kosten	  op	  korte	  termijn:	  STC	  (Q)	  =	  TFC	  +	  TVC	  (Q)	  

	  
Korte	  termijn	  gemiddelde	  kosten	  (SAC)	  
=	  kosten/hoeveelheid	  output	  

• Gemiddelde	  vaste	  kosten	  (AFC)	  	  AFC	  =	  TFC/Q	  
• Gemiddelde	  variabele	  kosten	  (AVC)	  	  AVC	  =	  TVC/Q	  
• Korte	  termijn	  gemiddelde	  kosten	  (SAC)	  	  SAC	  =	  STC/Q	  =	  AFC	  +	  AVC	  

	  
Korte	  termijn	  marginale	  kosten	  (SMC)	  
=	  meet	  de	  stijging	  van	  de	  totale	  kosten	  bij	  een	  extra	  eenheid	  geproduceerde	  output	  
=	  dSTC/dQ	  
=	  helling	  van	  de	  STC	  curve	  
	  
Relatie	  tussen	  SMC,	  SAC	  en	  AVC	  
	  
Als	  SMC	  <	  SAC:	  SAC	  daalt	  
Als	  SMC	  >	  SAC:	  SAC	  stijgt	  
De	  SMC	  kruist	  de	  SAC	  in	  zijn	  minimum	  
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4.	  Relatie	  tussen	  de	  lange	  en	  de	  korte	  termijn	  functies	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

• De	  kosten	  kunnen	  op	  LT	  minstens	  zo	  geminimaliseerd	  worden	  als	  in	  de	  KT,	  want	  dit	  
is	  minder	  beperkt	  

• Hierdoor	  ligt	  de	  STC	  steeds	  boven	  (of	  op)	  de	  TC	  
	  
KT	  en	  LT	  gemiddelde	  kosten	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Wiskundig	  aspect	  relatie	  tussen	  KT	  en	  LT	  
• Lange	  termijn	  totale	  kosten:	  TC	  (Q,	  w,	  r)	  
• Korte	  termijn	  totale	  kosten:	  STC	  (Q,	  w,	  r,	  K)	  
• Lange	  termijn	  totale	  kost	  kan	  bepaald	  worde	  door	  de	  optimale	  grootte	  van	  de	  

kapitaalhoeveelheid	  in	  de	  LT:	  
bepaal	  de	  heoveelheid	  kapitaal	  die	  leidt	  tot	  de	  laagste	  korte	  termijn	  kosten	  
TC	  (Q,	  w,	  r)	  =	  Min	  STC	  (Q,	  w,	  r,	  K)	  

	  
5.	  Meerdere	  outputs,	  schaalvoordelen	  en	  schaalopbrengsten	  
Als	  er	  meer	  dan	  1	  output	  is,	  veronderstel	  wat	  er	  gebeurd	  met	  de	  totale	  kosten	  als	  al	  deze	  
ouputs	  proportioneel	  verhoogd	  worden	  

• Als	  de	  kosten	  minder	  stijgen	  dan	  proportioneel	  zijn	  er	  schaalvoordelen	  
• Als	  de	  kosten	  meer	  stijgen	  dan	  proportioneel	  zijn	  er	  schaalnadelen	  
• Meten:	  som	  van	  de	  kostenelasticiteiten	  van	  de	  verschillende	  outputs	  

	  
6.	  Diversificatievoordelen	  
Kostenvoordelen	  verbonden	  aan	  het	  gemeenschappelijk	  produceren	  van	  verschillende	  
goederen.	  Meestal	  wegens	  gebruik	  van	  gemeenschapellijke	  inputs	  (infrastructuur,	  
administratie,	  …)	  
	  
Diversificatievoordelen	  vestaan	  als	  de	  gezamelijke	  productie	  van	  gegeven	  outputs	  
goedkoper	  is	  dan	  de	  afzonderlijke	  productie	  van	  dezelfde	  hoeveelheden.	  
TC	  (Q1,	  Q2)	  <	  TC	  (Q1,	  0)	  +	  TC	  (Q2,	  0)	  
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Voor	  bedrijven	  met	  gezamelijke	  productie:	  	  
Marginale	  kosten	  om	  een	  eenheid	  meer	  te	  produceren	  daalt	  als	  de	  productie	  van	  de	  andere	  
output	  stijgt.	  	  
	  
7.	  De	  Leercurve	  
geaccumuleerde	  output	  laat	  de	  “ervaring”	  stijgen,	  dit	  laat	  productiviteit	  stijgen	  en	  
eenheidskosten	  dalen.	  	  
Als	  er	  een	  relatie	  is	  tussen	  de	  gemiddelde	  kost	  en	  de	  geaccumuleerde	  output,	  dan	  zijn	  er	  
“leereffecten”	  
	  
Relatie	  tussen	  de	  leercurve	  en	  schaalvoordelen	  

• 	  schaalvoordelen:	  gemiddelde	  kost	  daalt	  als	  de	  output	  stijgt	  	  
AC	  (Q)	  daalt	  als	  Q	  stijgt	  

• leereffect:	  lagere	  gemiddelde	  kost	  bij	  een	  vaste	  output	  als	  er	  meer	  cummulatieve	  
output	  wordt	  geproduceerd	  
AC	  (Q)	  daalt	  na	  een	  tijd,	  als	  Q	  constant	  blijft	  

	  
Belang	  van	  leereffecten	  

• Prijs	  zetten	  zodat	  P	  <	  MC	  
stimuleert	  de	  vraag	  en	  versnelt	  het	  leerproces	  
initiële	  verliezen	  kunnen	  snel	  hersteld	  worden	  

• Nieuwe	  technologiën	  timen	  
als	  er	  nog	  leereffecten	  van	  de	  vorige	  technologie	  zijn,	  nieuwe	  investeringen	  
uitstellen	  
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Hoofdstuk	  9:	  Perfect	  Competitieve	  Markten	  
	  
1.	  Competitieve	  Marketen:	  kenmerken	  

• Er	  zijn	  heel	  veel	  kopers	  en	  verkopers:	  
verkopen/kopen	  per	  koper/verkoper	  heeft	  een	  verwaarloosbaar	  resultaat	  op	  het	  
geheel,	  hebben	  dus	  geen	  invloed	  op	  de	  marktprijs	  

• Men	  produceert	  ongedifferentieerde	  goederen,	  worden	  als	  identiek	  gepercipieerd	  
(homogene	  producten)	  

• Consumenten	  hebben	  perfecte	  informatie	  over	  de	  prijzen	  van	  de	  verkopers	  in	  de	  
markt	  	  

• Vrije	  toegang:	  alle	  bedrijven	  hebben	  dezelfde	  toegang	  tot	  bepaalde	  middelen	  (geen	  
belemmering	  op	  toedreding)	  

	  
Implicaties	  van	  de	  kenmerken	  

• Gefragmenteerde	  markt:	  de	  prijs	  van	  het	  product	  is	  gegeven	  (bij	  het	  maken	  van	  
beslissingen)	  

• Homogene	  producten:	  er	  is	  één	  marktprijs	  
• Vrije	  toegang:	  alle	  bedrijven	  hebben	  identieke	  lange	  termijn	  kostencurves	  

	  
2.	  Winst	  maximalisatie	  van	  competitieve	  bedrijven	  
Mogelijke	  objectieven	  van	  een	  bedrijf:	  winst,	  inkomsten,	  verkopen,	  markt	  aandeel,	  lange	  
termijn	  waarde,	  …	  
Veronderstelling:	  bedrijven	  willen	  hun	  economische	  winst	  maximaliseren:	  
Ec.	  Winst	  :	  totale	  inkomsten	  (TR)	  –	  totale	  opportuniteitskosten	  (TC)	  
	  
Inkomsten	  van	  een	  competitief	  bedrijf:	  
De	  totale	  inkomsten	  (TR)	  =	  Prijs	  x	  Verkochte	  hoeveelheid	  
TR	  =	  P	  x	  Q	  
Marignale	  opbrengsten	  (MR)	  is	  de	  verandering	  in	  de	  totale	  inkomsten	  als	  er	  een	  eenheid	  
meer	  verkocht	  wordt.	  	  
MR	  =	  	  	  d	  TR	  =	  P	   	   	  exogeen	  bepaald	  
	   dQ	  
	  
Winst	  maximalisatie	  bij	  een	  prijsnemend	  bedrijf	  

	  
Het	  is	  niet	  optimaal	  dat	  MC	  =	  P,	  bedrijven	  passen	  hun	  productie	  zo	  aan	  dat	  MR	  =	  P	  
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Interpretatie	  van	  de	  winstmaximalisatie	  
• Bedrijf	  produceert	  de	  output	  voor	  dewelke:	  P	  =	  MC	  (Q)	  
• Zolang	  dat	  een	  extra	  inkomen	  (P)	  de	  extra	  kost	  (MC)	  overstijgt,	  is	  het	  beter	  om	  de	  

productie	  te	  laten	  stijgen	  	  
kost	  extra	  eenheid	  <	  opbrengst	  extra	  eenheid	  

• Als	  de	  output	  licht	  verlagen	  een	  lager	  inkomen	  verlies	  is	  dan	  de	  marginale	  
productiekost	  die	  het	  spaart,	  dan	  is	  het	  beter	  om	  de	  productie	  te	  laten	  dalen	  
kost	  extra	  eenheid	  >	  opbrengst	  extra	  eenheid	  

• Marginale	  kosten	  moeten	  stijgend	  zijn	  in	  het	  optimum	  
	  
Marginale	  kosten	  en	  de	  aanbodsfunctie	  van	  het	  bedrijf	  

• De	  aanbodfunctie	  van	  het	  bedrijf	  is	  gerelateerd	  aan	  de	  marginale	  kostencurve	  
• Voor	  elke	  prijs	  bepaalt	  de	  MC	  curve	  de	  winst	  maximaliserende	  hoeveelheid	  
• Oplossen	  van	  P	  =	  MC	  (Q)	  voor	  de	  output	  als	  functie	  van	  de	  prijs	  om	  de	  optimale	  

aangeboden	  hoeveelheid	  te	  berekenen	  als	  functie	  van	  de	  marktprijs:	  
Q	  =	  s(P)	  

• De	  aanbodcurve	  van	  een	  individueel	  bedrijf	  valt	  samen	  met	  de	  marginale	  
kostencurve	  voor	  zover	  MC	  boven	  de	  minimale	  variabele	  kost	  ligt	  

	  
3.	  Korte	  termijn	  evenwicht	  
3	  types	  kosten	  in	  de	  korte	  termijn:	  

• Variabele	  kosten	  (non	  sunk)	  
• Vaste	  kosten	  die	  niet	  variëren	  maar	  wel	  te	  vermijden	  zijn	  (non	  sunk)	  
• Vaste	  kosten	  die	  niet	  variëren	  maar	  niet	  te	  vermijden	  zijn	  (sunk)	  

	  
Winst	  in	  de	  kort	  termijn:	  
in	  de	  korte	  termijn	  is	  de	  gegeven	  hoeveelheid	  kapitaal	  vast,	  en	  het	  aantal	  bedrijven	  in	  de	  
markt	  is	  gegeven.	  
	  
Optimale	  output	  vereist	  3	  voorwaarden:	  

• Voor	  de	  geproduceerde	  output	  is	  MC	  =	  P	  
• De	  marginale	  kost	  is	  stijgend	  in	  het	  optimum	  
• De	  winst	  is	  hogen	  in	  de	  optimale	  output	  dan	  bij	  geen	  output:	  

wel	  produceren	  is	  meer	  winstgevend	  dan	  de	  productie	  afsluiten	  
	  
Produceren	  is	  optimaal	  als	  

• Er	  winst	  gemaakt	  wordt	  
• Er	  minder	  verlies	  is	  dan	  wanneer	  er	  niets	  geproduceert	  wordt	  	  

een	  deel	  van	  de	  vaste	  kosten	  zijn	  terug	  te	  verdienen	  met	  de	  productie	  
	  
Shutdown	  prijs	  
=	  prijs	  waarbij	  een	  bedrijf	  stopt	  met	  produceren	  
Shutdown	  
=	  korte	  termijn	  beslissing	  om	  niets	  te	  produceren	  gedurende	  een	  specifieke	  periode	  
vanwege	  huidige	  marktomstandigheden	  
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Kosten	  in	  de	  korte	  termijn:	  
STC	  (Q)	  	  =	  SFC	  +	  NSFC	  +	  TVC	  (Q)	  	  als	  Q	  >	  0	  
	   =	  SFC	  	   	   	   als	  Q	  =	  0	  
	  
Vaste	  kosten	  en	  de	  KT	  aanbodcurve	  
3	  mogelijkheden	  voor	  vaste	  kosten:	  

• Alle	  kosten	  zijn	  gezonken:	  NSFC	  =	  0	  
TFC	  =	  SFC	  

• Sommige	  kosten	  zijn	  sunk,	  andere	  niet	  
TFC	  =	  SFC	  +	  NSFC	  

• Alle	  kosten	  zijn	  non	  sunk:	  SFC	  =	  0	  
TFC	  =	  NSFC	  

!	  In	  elk	  geval	  is	  de	  aanbodcurve	  gelijk	  aan	  de	  MC-‐curve	  voor	  zover	  deze	  curve	  boven	  de	  
gemidelde	  variabele	  kosten	  en	  nonsunk	  kosten	  ligt	  (ANSC)	  !	  	  
	  
Geval	  1:	  Korte	  termijn	  aanbodcurve	  (SRSC)	  als	  vaste	  kosten	  sunk	  zijn	  (NSFC	  =	  0,	  TFC	  =	  SFC)	  

• de	  shutdownprijs	  is	  de	  het	  
minimum	  van	  de	  gemiddelde	  variabele	  
kosten	  

• de	  aanbod	  is	  nul	  als	  de	  prijs	  lager	  
ligt	  dan	  de	  shutdownprijs	  

• de	  aanbodcurve	  bestaat	  uit	  de	  
MC	  curve	  als	  de	  prijs	  boven	  het	  minimum	  
van	  de	  gemiddelde	  variabele	  kost	  ligt	  
(shutdownprijs)	  

• verliezen	  zijn	  mogelijk	  bij	  de	  
optimale	  output,	  zolang	  P	  >	  gemiddelde	  
variabele	  kost	  is	  kunnen	  we	  beter	  wel	  
produceren	  

	  
Geval	  2:	  Korte	  termijn	  aanbodcurve	  (SRSC)	  als	  sommige	  vaste	  kosten	  nonsunk	  zijn	  	  
(TFC	  =	  SFC	  +	  NSFC)	  

maar	  produceren	  als	  P	  >	  ANSC	  
=>	  minstens	  alle	  nonsunk	  kosten	  terug	  
hebben	  
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Geval	  3:	  korte	  termijn	  aanbodcurve	  (SRSC)	  als	  alle	  kosten	  nonsunk	  zijn	  	  
zolang	  P	  de	  gemiddelde	  kosten	  dekt,	  zal	  de	  
aanbodcurve	  samenvallen	  met	  de	  MK	  curve	  	  
zolang	  er	  winst	  is,	  zal	  er	  geproduceerd	  
worden	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Conclusie	  voor	  SRSC:	  

 De	  SRSC	  valt	  samen	  met	  de	  verticale	  as	  als	  de	  prijs	  <	  shutdownprijs	  
 De	  SRSC	  valt	  samen	  met	  de	  MC	  curve	  als	  de	  prijs	  >	  shutdownprijs	  
 De	  Shutdownprijs	  is	  het	  minimum	  van	  de	  ANSC	  (gemiddelde	  nonsunk	  kost)	  

gemiddelde	  variabele	  kost	  +	  de	  vaste	  kost	  die	  te	  vermijden	  is	  als	  er	  niet	  
geproduceerd	  wordt	  
verliezen	  kunnen	  consistent	  zijn	  met	  dit	  optimaal	  gedrag	  wanneer	  niet	  alle	  vaste	  
kosten	  vermeden	  kunnen	  worden	  bij	  geen	  productie:	  verlies	  minimaliseren	  door	  wel	  
te	  produceren	  en	  een	  deel	  van	  de	  sunk	  kosten	  te	  recupereren	  

	  
De	  korte	  termijn	  marktaanbod	  met	  een	  gegeven	  aantal	  bedrijven	  in	  de	  markt	  

• 	  Veronderstel	  constante	  inputprijzen,	  dan	  is	  het	  marktaanbod	  gelijk	  aan	  de	  som	  van	  
de	  hoeveelheden	  aangboden	  door	  de	  individuele	  bedrijven	  

• voor	  elke	  gegeven	  prijs,	  zal	  een	  bedrijf	  zijn	  aanbod	  bepalen	  zodat	  P	  =	  MC	  
• het	  marktaanbod	  reflecteerd	  de	  bedrijven	  hun	  individuele	  MC	  curves	  
• Qtot	  =	  n*	  x	  Q*	  

	  
Marktaanbod	  met	  2	  types	  identieke	  bedrijven	  

 Het	  marktaanbod	  aan	  elke	  prijs	  is	  de	  som	  van	  de	  hoeveelheden	  die	  elk	  bedrijf	  
aanbied	  aan	  die	  prijs	  

 De	  korte	  termijn	  marktaanbodcurve	  is	  de	  horizontale	  som	  van	  de	  individuele	  
aanbodcurven	  

	  
Verschil	  in	  prijselasticiteiten:	  

 Voor	  een	  individueel	  bedrijf	  is	  het	  aanbod	  zeer	  inelastisch,	  geen	  mogelijkheid	  om	  de	  
kapitaalhoeveelheid	  aan	  te	  passen	  

 Voor	  de	  markt	  is	  het	  wel	  prijselastisch,	  meer	  bedrijven	  kunnen	  wel/niet	  produceren	  	  
	  
Korte	  termijn	  evenwicht	  

• Vraag	  =	  aanbod	  op	  de	  markt	  
• Individuele	  bedrijven	  die	  positieve	  output	  produceren,	  produceren	  op	  zo’n	  manier	  

dat	  de	  prijs	  =	  SMC	  
• Als	  de	  prijs	  kleiner	  is	  dan	  de	  shutdownprijs	  zal	  een	  bedrijf	  niets	  produceren	  
• Zowel	  winsten	  als	  verliezen	  zijn	  mogelijk	  
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4.	  Lange	  termijn	  evenwicht	  	  
In	  de	  lange	  termijn	  kunnen	  alle	  inputs	  optimaal	  aangepast	  worden,	  en	  kan	  het	  aantal	  
bedrijven	  in	  de	  industrie	  veranderen.	  

• Capaciteit	  kan	  aangepast	  worden	  (kapitaalinvesteringen)	  
• Toegang	  tot	  de	  industrie,	  en	  ook	  uitgang	  

	  
In	  de	  lange	  termijn	  zal	  een	  bedrijf	  

• Afwegen	  of	  er	  capaciteitsaanpassingen	  nodig	  zijn	  
• Lange	  termijn	  kostenfuncties	  de	  beslissing	  evaleueren	  	  
• De	  markt	  verlaten	  als	  de	  prijs	  lager	  is	  dan	  de	  gemiddelde	  kost	  
• Lange	  termijn	  aanbodcurve	  =	  de	  marginale	  kostencurve	  boven	  het	  minimum	  van	  de	  

gemiddelde	  kostencurve	  
	  
Lange	  termijn	  competitief	  evenwicht:	  3	  voorwaarden:	  

• Alle	  bedrijven	  maximaliseren	  hun	  winst,	  dus	  P	  =	  LMC	  (Q)	  
• Marktvraag	  =	  marktaanbod	  
• Alle	  bedrijven	  maken	  geen	  economische	  winst	  

	  
Geen	  economische	  winst:	  

• De	  overblijvende	  bedrijven	  na	  de	  vrije	  toegang	  en	  uittreding	  maken	  geen	  
economische	  winst	  

• Winst	  =	  TR	  –	  TC	  
• Totale	  kosten	  houden	  ook	  alle	  opportuniteitskosten	  in	  van	  het	  bedrijf	  (vergoeding	  

aandeelhouders	  is	  ook	  een	  opportuniteitskost)	  
• In	  het	  nul-‐winst	  evenwicht	  zullen	  de	  inkomsten	  de	  eigenaars	  compenseren	  (risico,	  

moeite,	  tijd,	  …)	  om	  het	  bedrijf	  draaiende	  te	  houden	  
	  
Constante	  kosten	  industrie	  
	   als	  de	  inputprijzen	  constant	  blijven	  wanneer	  de	  industrie	  groeit	  
	   wanneer	  de	  groei	  geen	  extra	  inputs	  vereist	  
Stijgende	  kosten	  industrie	  
	   als	  de	  kosten	  van	  inputprijzen	  stijgen	  wanneer	  de	  industrie	  groeit	  
	   wanneer	  er	  industrie	  specifieke	  inputs	  gebruikt	  worden,	  met	  gelimiteerde	  toegang	  
	   (topingenieurs,	  specifieke	  grondstoffen,	  …)	  
Dalende	  kosten	  industrie	  
	   als	  de	  kosten	  van	  inputprijzen	  dalen	  wanneer	  de	  industrie	  groeit	  
	   wanneer	  de	  inputs	  goedkoper	  worden	  als	  een	  industrie	  groeit,	  	  
	   door	  bv.	  schaalvoordelen	  
	  
Lange	  termijn	  marktaanbod	  bij	  constante	  kosten	  industrie	  
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Lange	  termijn	  evenwicht	  bij	  een	  stijgende	  kosten	  industrie	  

	  
LS:	  positieve	  helling:	  industrie	  waar	  de	  inputs	  schaars	  worden	  en	  de	  prijs	  dus	  zal	  stijgen	  als	  er	  meer	  vraag	  is.	  
Expansie:	  schaarse	  inputs	  worden	  duurder	  door	  hogere	  vraag	  	  

 Stijging	  van	  de	  GK	  en	  MK	  doordat	  de	  kosten	  per	  eenheid	  stijgen	  
 De	  rechtergrafiek:	  aanbod	  schuift	  naar	  rechts	  

	  
Lange	  termijn	  evenwicht	  bij	  een	  dalende	  kosten	  industrie	  

	  
Dalende	  GK	  bij	  expansie:	  vraag	  stijgt,	  bedrijven	  expanderen,	  aanbod	  verschuift	  naar	  rechts,	  meer	  inputs	  nodig	  die	  
goedkoper	  worden	  door	  de	  verhoogde	  vraag,	  kostencurves	  schuiven	  naar	  beneden	  
Op	  de	  markt:	  proces	  wordt	  versterkt	  tot	  er	  geen	  economische	  winsten	  meer	  zijn	  en	  P	  lager	  is	  dan	  in	  het	  bgein	  	  
De	  LT	  aanbodcurve	  heeft	  hier	  een	  negatieve	  helling	  
	  
5.	  Economische	  rente	  
Veronderstelling	  dat	  bedrijven	  dezelfde	  lange	  termijn	  kostencurves	  hebben.	  
Als	  er	  enkele	  bedrijven	  toegang	  hebben	  tot	  speciale	  hoge	  kwaliteitsinputs,	  die	  andere	  niet	  
hebben	  	  realisatie	  van	  economische	  rente:	  

• Is	  de	  maximale	  bereidheid	  tot	  betalen	  voor	  een	  input	  min	  de	  reservatiewaarde	  van	  
de	  input	  buiten	  de	  industrie	  (waarde	  van	  de	  alternatieve	  aanwending	  )	  

• Komt	  enkel	  voor	  bij	  schaarse,	  specifieke	  inputs	  
	  
Economische	  rente	  	  winst	  

• Door	  de	  specifieke	  input	  kunnen	  er	  tijdelijk	  lagere	  kosten	  en	  hogere	  winsten	  
optreden:	  de	  rente	  is	  ingerekend	  in	  de	  winst	  

• Na	  een	  bepaalde	  tijd	  gaan	  andere	  bedrijven	  opbieden	  voor	  deze	  input:	  de	  winst	  
verdwijnt,	  maar	  de	  economische	  rente	  bestaat	  nog	  steeds	  



	   30	  

6.	  Marktefficiëntie:	  hoe	  goed	  is	  perfecte	  competitie?	  
Postitief	  

• Vrije	  markten	  alloceren	  het	  aanbod	  van	  de	  goederen	  naar	  zij	  die	  het	  het	  hoogst	  
waarderen	  

• Vrije	  markten	  alloceren	  de	  vraag	  naar	  goederen	  naar	  de	  verkopers	  die	  het	  kunnen	  
produceren	  aan	  de	  laagste	  kosten	  

• Vrije	  markten	  produceren	  de	  hoeveelheid	  goederen	  die	  de	  som	  van	  het	  
consumentensurplus	  en	  producentensurplus	  maximaliseren	  

Negatief	  
• Strenge	  voorwaarden	  voor	  perfecte	  competitie	  
• Externe	  effecten,	  publieke	  goederen,	  assymmetrische	  informatie	  
• Distributie	  problemen	  

	  
7.	  Andere	  objectieven	  

• Maximale	  verkopen	  (totale	  winsten)	  onder	  een	  minimale	  winstbeperking	  
• Groei	  maximaliseren,	  gegeven	  een	  minimum	  voor	  de	  beurswaarde	  	  
• Maximaliseren	  van	  managerial	  utility	  
• Sommige	  bedrijven	  willen	  break	  even	  draaien	  en	  niet	  per	  sé	  winst	  maken,	  bv.	  

vanwege	  onzekerheid	  over	  MC	  
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Hoofdstuk	  10:	  Competitieve	  Markten	  -‐	  Toepassingen	  
	  
1.	  Indirecte	  belastingen	  en	  subsidies	  
Indirecte	  belastingen	  zijn	  belastingen	  op	  producten	  of	  transacties.	  
	  
Accijnzen	  (of	  specifieke	  belastingen)	  is	  een	  belasting	  per	  eenheid	  (T)	  betaald	  door	  de	  
consument	  of	  producent	  
Verschillen	  tussen	  wat	  de	  consument	  betaald	  en	  wat	  de	  producent	  ontvangt:	  PD	  =	  PS	  +	  T	  
	  
Ad	  Vaolorem	  belasting	  is	  een	  procentuele	  belasting,	  belasting	  is	  afhankelijk	  van	  de	  prijs	  van	  
het	  goed	  
	  
Accijnzen	  

• Accijnzen	  hebben	  een	  effect	  op	  de	  marktuitkomsten	  
• Kopers	  en	  verkopers	  dragen	  de	  last	  van	  de	  belastingen	  

De	  prijs	  die	  de	  kopers	  betalen	  stijgt,	  en	  de	  prijs	  die	  de	  verkopers	  krijgen	  daalt	  op	  
juist	  dezelfde	  manier.	  Dit	  geldt	  niet	  voor	  ad	  valorem	  belastingen.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
De	  belastingsdruk	  
=	  de	  manier	  in	  dewelke	  de	  last	  van	  een	  belasting	  verdeeld	  wordt	  over	  de	  marktdeelnemers	  
kan	  op	  consumenten	  vallen	  of	  op	  de	  producenten	  

• De	  belastingsdruk	  is	  afhankelijk	  van	  de	  elasticiteiten	  van	  de	  vraag	  en	  het	  aanbod	  
• De	  belastingsdruk	  valt	  zwaarder	  op	  de	  marktdeelnemer	  die	  het	  minst	  prijselastisch	  

is	  
Algemene	  theorie	  belastingsdruk	  

• Start	  van	  het	  marktevenwicht:	  D	  (PD)	  =	  S	  (PS)	  ;	  PD	  =	  PS	  
• Introduceer	  een	  belasting	  T	  per	  eenheid:	  PS	  =	  PD	  –	  T	  
• Dan	  geldt	  voor	  het	  nieuwe	  evenwicht:	  

D	  (PD)	  =	  S	  (PD	  –	  T)	  	  D	  (PD)	  –	  S	  (PD	  –	  T)	  =	  0	  
• Om	  het	  exacte	  effect	  van	  de	  belasting	  op	  de	  consument,	  doen	  we	  de	  totale	  

differentiatie	  van:	  
	  
	  

• Geëvalueerd	  in	  het	  evenwicht	  hebben	  we:	  
	  d	  PD	  	  =	  	  	  	  	  	  	  	  εS	  	  	  .	  
	  d	  T	   	  εs	  –	  εD	  

• Analoog:	  het	  effect	  op	  de	  prijs	  ontvangen	  door	  de	  producent	  is	  
	  	  d	  PD	  =	  	  	  	  	  εs	  	  	  .	  
	  	  d	  T	   εs	  –	  εD	  

• De	  last	  van	  de	  belasting	  is	  steeds	  groter	  voor	  de	  meest	  prijselastische	  
marktdeelnemer	  
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Het	  effect	  van	  een	  loon	  stijging	  (of	  een	  stijging	  van	  een	  andere	  input)	  op	  de	  marktprijs	  
Start	  van	  het	  marktevenwicht:	  D	  (P)	  =	  S	  (P,	  w)	  	   	   D	  (P)	  –	  S(P,	  w)	  =	  0	  
Het	  aanbod	  hangt	  af	  van	  de	  prijs	  en	  de	  input	  prijs	  w,	  om	  het	  effect	  van	  een	  hoger	  loon	  te	  
peilen	  op	  het	  marktevenwicht,	  moeten	  we	  toaal	  differentieren	  van:	  
	  
	  
	  
In	  een	  competitieve	  markt	  is	  P	  =	  MK	  
P	  =	  MC	  (Q,	  w,	  …),	  Q	  =	  S	  (P,	  w)	  	   	   Q	  =	  S	  (MC	  (Q,	  w),	  w)	  
Partieel	  diferentieren	  tov	  w:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Deadweight	  loss	  
=	  de	  daling	  van	  het	  totale	  surplus	  door	  een	  marktonzuiverheid	  zoals	  een	  belasting	  
Neemt	  alle	  marktpartijen	  in	  rekening	  (consumentensurplus,	  producentensurplus,	  
overheidsinkomsten)	  
	  
Elasticiteiten,	  deadweight	  loss	  en	  belastingsinkomsten:	  hoe	  groter	  de	  elasticiteiten	  van	  de	  
vraag	  en	  het	  aanbod	  zijn	  

• Hoe	  groter	  de	  daling	  zal	  zijn	  in	  de	  evenwichtshoeveelheid	  
• Hoe	  groter	  het	  deadweight	  loss	  van	  een	  belasting	  is	  
• Hoe	  kleiner	  de	  belastingsinkomsten	  zijn	  van	  een	  belasting	  van	  een	  gegeven	  grootte	  

	  
Deadweight	  loss	  en	  de	  belastingsinkomsten	  als	  de	  grotte	  van	  de	  belasting	  stijgt	  

• Als	  de	  grootte	  van	  de	  belasting	  stijgt,	  zal	  het	  deadweight	  loss	  groter	  worden	  
• De	  belastingsinkomsten	  zullen	  eerst	  stijgen	  met	  de	  grootte	  van	  de	  belasting,	  maar	  

als	  deze	  nog	  groter	  wordt,	  zal	  de	  markt	  zo	  krimpen	  dat	  de	  belastingsinkomsten	  
zullen	  dalen	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
De	  Laffer	  curve	  zet	  de	  relatie	  tussen	  de	  belastingsgrad	  en	  de	  belastingsinkomsten	  
De	  aanbod	  kant	  van	  de	  economie:	  een	  daling	  van	  de	  belastingen	  zou	  meer	  mensen	  aan	  het	  
werk	  zetten,	  en	  hierdoor	  de	  belastingsinkomsten	  laten	  stijgen	  
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2.	  Prijscontroles:	  minimum	  en	  maximumprijzen	  
worden	  gezet	  als	  de	  overheid	  vindt	  dat	  de	  marktprijs	  onfair	  is	  tov	  kopers	  of	  verkopers	  
hierdoor	  komen	  er:	  
Prijsplafonds	   =	  een	  legaal	  maximum	  aan	  de	  prijs	  aan	  dewelke	  een	  goed	  verkocht	  kan	  	  
	   	   worden	  
Minimumprijs	   =	  een	  legaal	  minimum	  aan	  de	  prijs	  aan	  dewelke	  het	  goed	  verkocht	  kan	  	  
	   	   worden,	  ook	  vaak	  prijsondersteuning	  
	  
	  
Effect	  maximumprijs	  op	  de	  marktuitkomst:	  

• tekorten	  aangezien	  QD	  >	  QS	  
• rantsoenering	  
• prikkel	  voor	  omkoperij,	  onder-‐de-‐tafel	  verkopen,	  corruptie,	  …	  
• in	  de	  welvaart	  komen	  er	  veranderingen	  in	  CS	  en	  PS	  

	  
Effect	  minimumprijs	  op	  de	  marktuitkomst:	  

• een	  overschot	  want	  QS	  >	  QD	  
• om	  productie	  te	  beschermen	  kan	  de	  overheid:	  

-‐	  de	  overschot	  van	  de	  productie	  opkopen	  
-‐	  productie	  laten	  beperken	  
-‐	  verschil	  terug	  betalen	  

	  
	  
3.	  Productiequotas	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
4.	  internationale	  handel,	  quotas	  en	  tarieven	  
Het	  evenwicht	  zonder	  handel:	  veronderstel	  

• een	  land	  is	  geïsoleerd	  van	  de	  rest	  van	  de	  wereld	  en	  produceert	  staal	  
• de	  markt	  voor	  staal	  bestaat	  van	  de	  kopers	  en	  verkopers	  van	  dat	  land	  

Resultaten	  
• binnenlandse	  prijs	  past	  zich	  aan	  aan	  de	  vraag	  en	  het	  aanbod	  
• de	  som	  van	  het	  consumten	  en	  producenten	  surplus	  meet	  de	  totale	  voordelen	  die	  

kopers	  en	  verkopers	  ontvangen	  
De	  wereldprijs	  en	  vergelijkbare	  voordelen	  

• de	  effecten	  van	  vrije	  handel	  kan	  voorgesteld	  worden	  door	  de	  binnenlandse	  prijs	  van	  
een	  goed	  zonder	  de	  wereldhandel	  en	  de	  wereldprijs	  van	  het	  goed.	  	  
De	  wereldprijs	  refereert	  naar	  de	  prijs	  die	  zich	  voordoet	  in	  de	  wereldmarkt	  voor	  dat	  
goed.	  

• Als	  een	  land	  een	  comparatief	  voordeel	  heeft,	  dan	  is	  de	  binnenlandse	  prijs	  onder	  de	  
marktprijs	  en	  is	  het	  land	  een	  exporteur	  van	  het	  goed.	  

• Als	  het	  land	  geen	  comparatief	  voordeel	  heeft,	  dan	  is	  de	  binnenlandse	  prijs	  hoger	  
dan	  de	  marktprijs	  en	  is	  het	  land	  een	  importeur	  van	  het	  goed.	  
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Een	  analyse	  van	  exporterende	  landen	  leidt	  tot	  2	  conclusies:	  
• Binnenlandse	  producenten	  van	  het	  goed	  zijn	  beter	  af,	  en	  binnenlandse	  

consumenten	  van	  het	  goed	  zijn	  slechter	  af.	  
• Wereldhandel	  leidt	  tot	  economische	  welvaart	  van	  een	  land	  als	  geheel.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Internationale	  handel	  bij	  een	  importerend	  land	  

• Als	  de	  prijs	  van	  een	  goed	  lager	  is	  dan	  de	  binnenlandse	  prijs,	  dan	  is	  het	  land	  een	  
importeur	  van	  het	  goed	  als	  internationale	  handel	  toegelaten	  is	  

• Binnenlandse	  consumenten	  zullen	  het	  goed	  aan	  een	  lagere	  prijs	  kunnen	  kopen	  
• Binnenlandse	  producenten	  zullen	  een	  lagere	  output	  hebben	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Een	  analyse	  van	  importerende	  landen	  leidt	  tot	  2	  conclusies:	  

• Binnenlandse	  producenten	  van	  het	  goed	  zijn	  slechter	  af,	  en	  binnenlandse	  
consumenten	  van	  het	  goed	  zijn	  beter	  af.	  

• Internationale	  handel	  laat	  de	  economische	  welvaart	  van	  een	  heel	  land	  stijgen,	  
omdat	  de	  winsten	  van	  de	  consumenten	  de	  verliezen	  van	  de	  producenten	  overstijgen	  

	  
Import	  tarieven	  en	  quotas	  
	  
Import	  tarieven	  zijn	  import	  belastingen	  gehoffen	  door	  de	  overheid	  op	  goedere	  die	  
geïmporteerd	  worden	  in	  het	  land	  van	  die	  overheid.	  	  
	  
Een	  import	  quota	  is	  een	  limiet	  op	  het	  totaal	  aantal	  eenheden	  van	  een	  goed	  die	  
geïmporteerd	  kunnen	  worden.	  
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Als	  we	  tarieven	  en	  quota	  vergelijken,	  is	  de	  evenwichtsprijs	  hetzelfde	  voor	  de	  tarief	  en	  de	  
quota.	  Het	  (wereld)	  deadweight	  loss	  is	  ook	  hetzelfde.	  
Verschil:	  

• De	  quota	  genereert	  geen	  overheidsinkomsten,	  dus	  is	  het	  binnenlandse	  
deadweight	  loss	  groter	  onder	  de	  quota	  

• Lokale	  overheden	  prefereren	  import	  tarieven,	  buitenlandse	  bedrijven	  
prefereren	  quota.	  	  

• Er	  is	  een	  monetaire	  transfer	  van	  buitenlandse	  bedrijven	  naar	  de	  binnenlandse	  
overheid	  als	  we	  een	  import	  tarief	  vervangen	  door	  een	  quota.	  	  

	  
	  
Dumping	  
Onder	  de	  prijs	  verkopen	  in	  het	  buitenland	  (bv	  door	  export	  subsidies)	  
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Hoofdstuk	  11:	  Monopoly	  en	  Monopsonie	  
	  
1.	  Drempels	  tot	  toedreding	  en	  monopoly	  
Een	  bedrijf	  wordt	  als	  een	  monopolie	  gezien	  als	  

• Het	  de	  enkele	  verkoper	  is	  van	  het	  product	  (1	  aanbieder)	  
• Als	  het	  product	  geen	  naaste	  substituten	  heeft	  (afwezigheid	  van	  een	  substituut)Een	  

competitief	  prijs	  is	  een	  prijsnemer,	  een	  monopolist	  is	  een	  prijsmaker.	  
	  
Een	  competitief	  bedrijf	  is	  een	  prijsnemer,	  een	  monopolist	  is	  een	  prijsmaker	  

• Een	  monopolist	  kan	  op	  elk	  punt	  van	  de	  vraagcurve	  produceren.	  
• Moet	  dus	  rekening	  houden	  met	  de	  marktvraag	  
• Zal	  zo	  hoog	  mogelijke	  prijs	  maken	  met	  een	  zo	  hoog	  mogelijke	  verkoop	  

	  
De	  fundamentele	  oorzaak	  van	  een	  monopolie	  zijn	  de	  toetredingsbelemmeringen	  (technische	  
en	  legale)	  
	  
Technische	  toedredingsbelemmeringen	  
De	  productie	  kan	  gepaard	  gaan	  met	  dalende	  gemiddelde	  kosten	  over	  een	  groot	  niveau	  van	  
output.	  	  

• Een	  industrie	  is	  een	  natuurlijk	  monopolie	  als	  één	  enkel	  bedrijf	  een	  goed	  kan	  
aanbieden	  aan	  een	  hele	  markt	  aan	  een	  lagere	  kost	  dan	  meerdere	  bedrijven	  dat	  
zouden	  kunnen.	  	  

• Dankzij	  schaalvoordelen	  over	  de	  relevante	  grootte	  van	  de	  output	  
• Bedrijven	  kunnen	  het	  winstgevend	  vinden	  om	  andere	  uit	  de	  industrie	  te	  drijven	  door	  

lagere	  prijszetting	  door	  te	  voeren.	  
	  
Een	  andere	  basis	  van	  monopolie	  is	  een	  speciale	  kennis	  van	  een	  lage	  kost	  productieve	  
technologie,	  of	  eigendom	  van	  unieke	  middelen.	  	  
	  
Eens	  een	  monopolie	  gevestigd	  is,	  is	  toegang	  van	  nieuwe	  bedrijven	  erg	  moeilijk.	  
	  
Legale	  toedredingsbelemmeringen	  
Vele	  monopolies	  worden	  gevestigd	  door	  de	  wet.	  
De	  overheid	  kan	  een	  bedrijf	  het	  exclusieve	  recht	  geven	  om	  een	  goed	  of	  dienst	  te	  
distribueren	  (patenten	  of	  copyrights)	  
Door	  een	  patent	  wordt	  een	  basistechnologie	  aan	  een	  bedrijf	  toegekend.	  
De	  overheid	  kan	  een	  bedrijf	  een	  exclusief	  recht	  geven	  op	  een	  bepaalde	  markt	  
	  
Creatie	  van	  toedredingsbelemmeringen	  
Toetredingsbelemmeringen	  door	  de	  overheid	  of	  door	  acties	  ondernomen	  door	  het	  bedrijf:	  

• Onderzoek	  en	  ontwikkeling	  van	  nieuwe	  producten	  en/of	  technologieën	  
• Aankoop	  van	  unieke	  middelen/inputs	  
• Lobbyen	  om	  monopolie	  macht	  te	  bekomen	  

De	  pogingen	  ondernomen	  door	  een	  bedrijf	  om	  monopolie	  macht	  te	  bekomen,	  en	  
toedredingsbelemmeringen	  te	  zetten	  kunnen	  reële	  kosten	  inhouden:	  rent	  seeking	  behaviour	  
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2.	  Verschillen	  tussen	  competitieve	  markten	  en	  monopolies:	  inkomsten	  van	  de	  markt	  
Monopolies	  

• Zijn	  de	  enige	  producent	  
• Heeft	  een	  dalende	  vraagcurve	  
• Is	  een	  prijsmaker	  
• Kan	  de	  prijs	  laten	  dalen	  om	  de	  verkoop	  te	  laten	  stijgen	  

Competitieve	  bedrijven	  
• Zijn	  één	  van	  de	  vele	  producenten	  
• Heeft	  een	  horizontale	  vraagcurve	  
• Is	  een	  prijsnemer	  
• Kunnen	  meer	  of	  minder	  verkopen	  aan	  een	  gegeven	  prijs	  

	  
Totale,	  gemiddelde	  en	  marginale	  inkomsten	  voor	  een	  monopolist	  
Q	  =	  D	  (P):	  vraagfunctie	  
P	  =	  P	  (Q)	  =	  inverse	  vraagfunctie	  
	  
Totale	  inkomsten:	  TR	  (Q)	  =	  P(Q)	  .	  Q	  
Gemiddelde	  inkomsten:	  AR	  (Q)	  =	  TR	  (Q)	  /	  Q	  =	  P	  (Q)	  
Marginale	  inkomsten:	  MR	  (Q)	  =	  d	  TR	  (Q)	  =	  P	  (Q)	  +	  d	  P	  (Q)	  Q	  

	   	   	   	  	  	  	  dQ	   	   	  	  	  	  	  dQ	  
	  

De	  marginale	  inkomsten	  zijn	  altijd	  minder	  dan	  de	  prijs	  van	  het	  product	  dat	  het	  verkoopt:	  
MR	  (Q)	  =	  P	  (Q)	  +	  d	  P	  (Q)	  Q	  

	   	  	  	  	  	  dQ	  
Om	  meer	  te	  verkopen	  moet	  een	  monopolist	  zijn	  prijs	  reduceren,	  hierdoor	  kunnen	  de	  totale	  
inkomsten	  groeien	  of	  afnemen	  
	  
	   	   	   	   Δ	  TR	  =	  III	  –	  I	  
	   	   	   	   I	  =	  inkomstenverlies	  oor	  een	  lagere	  prijs	  voor	  de	  initiële	  	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  eenheden	  
	   	   	   	   III	  =	  inkomstenwinst	  door	  meer	  verkoop	  
	   	   	   	   Totaal	  effect	  is	  tweeledig:	  afhankelijk	  van	  de	  positie	  op	  de	  
	   	   	   	   vraagcurve	  
	  
Relatie	  TR,	  AR	  en	  MR	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



	   38	  

3.	  Gedrag	  van	  een	  monopolie	  en	  de	  inverse	  elasticiteit	  prijs	  regel	  (IEPR)	  
Een	  monopolie	  maximaliseert	  zijn	  winst	  door	  de	  hoeveelheid	  te	  produceren	  aan	  dewelke	  
marginale	  inkomsten	  gelijk	  zijn	  aan	  marginale	  kosten.	  
	  
Max	  π	  (Q)	  =	  TR	  (Q)	  –	  TC	  (Q)	  =	  P	  (Q)	  .	  Q	  –	  TC	  (Q)	  
	  	  d	  π	  (Q0)	  	  =	  MR	  (Q0)	  –	  MC	  (Q0)	  =	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dQ	  
	  MR	  (Q0)	  =	  MC	  (Q0)	  
	  
De	  vraagcurve	  geeft	  de	  prijs	  die	  de	  consumenten	  zal	  induceren	  om	  een	  bepaalde	  
hoeveelheid	  te	  kopen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
De	  inverse	  prijs	  elasticiteits	  regel	  
De	  MR	  (Q)	  kan	  in	  termen	  van	  de	  prijselasticiteit	  van	  de	  vraag	  geschreven	  worden:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Volgens	  de	  optimaliteitsregel	  MR	  (Q)	  =	  MC	  (Q)	  wordt:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Dit	  is	  de	  inverse	  prijselasticiteitsregel:	  
Het	  vermogen	  van	  de	  monopolist	  om	  meer	  dan	  de	  marginale	  kost	  te	  vragen	  voor	  zijn	  
goederen	  hangt	  af	  van	  de	  prijselasticiteit	  van	  de	  vraag	  

• Elastische	  vraag:	  P	  >=	  MC	  
• Inelastische	  vraag	  P	  >>	  MC	  
• -‐	  oneindig	  <	  ε	  <	  -‐1:	  	   MR	  >	  0	  

ε	  =	  -‐	  1:	  	   	   	   MR	  =	  0	  
0	  <	  ε	  <	  -‐	  1:	   	   MR	  <	  0	  
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Marktmacht:	  De	  Lerner	  index	  
Algemeen:	  een	  marktspeler	  heeft	  marktmacht	  als	  hij/zij	  de	  markt(prijs)	  kan	  beïnvloeden	  
door	  zijn/haar	  eigen	  acties.	  Soms	  wordt	  marktmacht	  uitgedrukt	  als	  de	  ratio	  aan	  dewelke	  een	  
bedrijf	  zijn	  prijs	  boven	  de	  marginale	  kost	  kan	  zetten.	  
	  
De	  Lerner	  index	  van	  marktmacht	  is	  de	  prijs-‐kost	  marge	  (P*	  -‐	  MC)	  /	  P*	  
Deze	  index	  varieert	  tussen	  0	  (in	  een	  competitieve	  markt)	  en	  1	  (bij	  een	  monopolist)	  
Lerner	  index:	  	   	  	  P*	  -‐	  MC	  (Q*)	  =	  	  -‐	  	  1	  	  	  	  	  .	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  P*	  	   	  	  	  εQD,	  P	  
	  
4.	  implicaties	  van	  monopolistisch	  gedrag	  
	  
	   	   	   	   Er	  is	  geen	  aanbodcurve	  bij	  een	  monopolistische	  markt	  
	   	   	   	   er	  is	  geen	  optimale	  output	  voor	  elke	  exogeen	  gegeven	  prijs	  
	   	   	   	   de	  prijs	  is	  endogeen	  bepaald	  door	  de	  vraag:	  de	  monopolist	  
	   	   	   	   kiest	  een	  geprefereerd	  punt	  op	  de	  vraagcurve	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   een	  monopolist	  zal	  de	  prijs	  altijd	  laten	  stijgen	  tot	  in	  het	  
	   	   	   	   elastische	  deel	  van	  de	  vraag.	  
	   	   	   	   	  
	  
	   	   	   	   Het	  resultaat	  en	  de	  IEPR	  geldt	  voor	  alle	  bedrijven	  met	  	  
	   	   	   	   marktmacht	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   Een	  stijging	  van	  de	  vraag	  laat	  niet	  
	   	   	   	   	   	   	   altijd	  de	  prijs	  stijgen	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
Een	  stijging	  van	  de	  MC	  kan	  de	  prijs	  meer	  laten	  stijgen	  dan	  de	  initiële	  stijging	  van	  de	  kosten	  
Veronderstel	  constante	  prijselasticiteit	  van	  de	  vraag,	  en	  constante	  MC.	  
Beleidsimplicatie:	  een	  eenheidsbelasting	  in	  een	  	  monopolistische	  markt	  kan	  de	  prijs	  meer	  
laten	  stijgen	  dan	  de	  belasting	  zelf	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   Een	  stijging	  van	  de	  MC	  laat	  de	  	  
	   	   	   	   	   	   	   totale	  inkomsten	  dalen	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
Test	  voor	  monopolie	  
Het	  resultaat	  van	  een	  kostenstijging	  moet	  de	  totale	  inkomsten	  laten	  dalen.	  	  
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5.	  Prijszetting:	  de	  markup	  prijs	  
Veel	  bedrijven	  zetten	  hun	  prijs	  door	  en	  markup	  m	  toe	  te	  voegen	  aan	  de	  gemiddelde	  
variabele	  kost	  AVC	  	  
P	  =	  AVC	  +	  m	  
	  
Komt	  dit	  overeen	  met	  de	  theorie?	  
	  
	  
Ja,	  als	  de	  AVC	  ongeveer	  constant	  is	  
Bewijs:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
6.	  meerdere	  vestigingen	  monopolie	  
De	  monopolist	  moet	  de	  productie	  zo	  alloceren	  dat	  de	  marginale	  kost	  in	  de	  2	  fabrieken	  gelijk	  
zijn	  aan	  de	  optimale	  output	  niveaus,	  en	  dat	  de	  marginale	  kost	  gelijk	  is	  aan	  de	  marginale	  
inkomsten.	  	  
MCfabriek	  1	  =	  MCfabriek	  2	   én	   MC	  =	  MR	  
	  
Wiskundig	  bewijs	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Grafisch	  
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Kartel	  gedrag	  
Een	  kartel	  is	  een	  groep	  bedrijven	  die	  samen	  de	  prijs	  en	  	  
output	  in	  een	  markt	  bepalen.	  
Handelt	  dus	  als	  één	  enkel	  bedrijf	  dat	  de	  totale	  winst	  	  
van	  de	  industrie	  wil	  maximaliseren.	  
(monopolie	  met	  meerdere	  fabrieken)	  
	  
	  
7.	  de	  welvaartskost	  van	  een	  monopolie	  
Een	  monopolie	  rekent	  een	  prijs	  aan	  die	  boven	  de	  marginale	  kost	  ligt:	  

• hierdoor	  ontstaat	  een	  verschil	  tussen	  de	  bereidheid	  tot	  betalen	  van	  een	  consument	  
en	  de	  kost	  van	  een	  producent	  

• dit	  verschil	  leidt	  ertoe	  dat	  de	  monopolist	  minder	  zal	  produceren	  dan	  in	  de	  sociaal	  
efficiënte	  hoeveelheid	  output	  

Van	  het	  standpunt	  van	  de	  consumenten,	  maakt	  de	  verhoogde	  prijs	  een	  monopolie	  
onwenselijk.	  
Van	  het	  standpunt	  van	  de	  eigenaars	  maakt	  dit	  een	  monopolie	  erg	  wenselijk	  
	  
8.	  Publiek	  beleid	  tov	  monopolisten	  
De	  overheid	  kan	  reageren	  op	  het	  probleem	  van	  monopolie	  op	  verschillende	  manieren:	  

• monopolistische	  markten	  meer	  competitief	  maken:	  
wetgeving,	  voorkomen,	  …	  

• gedrag	  van	  de	  monopolisten	  reguleren	  
• private	  monopolies	  omvormen	  naar	  publieke	  monopolies	  (bv.	  met	  natuurlijke	  

monopolies)	  
	  
De	  overheid	  kan	  de	  prijzen	  reguleren	  die	  een	  monopolist	  vraagt:	  

• Prijszetting	  zodat	  P	  =	  MC	  leidt	  vaak	  tot	  verliezen	  
• Een	  maximumprijs	  instellen	  

	  
Natuurlijke	  monopolies	  
Een	  markt	  is	  een	  natuurlijk	  monopolie	  als	  de	  totale	  kost	  gemaakt	  	  
door	  één	  bedrijf	  die	  de	  output	  produceert	  minder	  is	  dan	  de	  	  
gecombineerde	  totale	  kost	  van	  2	  of	  meer	  bedrijven	  die	  dezelfde	  	  
hoeveelheid	  output	  zouden	  produceren.	  	  
	  
	  
9.	  Monopsonie	  
een	  markt	  die	  bestaat	  uit	  verschillende	  verkopers	  en	  slechts	  1	  koper.	  
Betaalde	  prijs	  zal	  lager	  zijn	  dan	  de	  perfect	  competitieve	  prijs,	  creëert	  dus	  een	  deadweight	  
loss.	  
	  
Veronderstel	  dat	  een	  bedrijf	  de	  enige	  werkgever	  is	  in	  een	  regio,	  het	  verkoopt	  output	  Q	  aan	  
een	  prijs	  P,	  en	  neemt	  L	  werknemers	  aan	  aan	  een	  loon	  W.	  	  
Met	  enkel	  arbeid	  als	  input	  is	  Q	  =	  f(L),	  en	  de	  inkomsten	  zijn	  dan	  P	  .	  f	  (L)	  
Het	  aanbod	  van	  arbeid	  is	  w	  (L),	  hogere	  lonen	  zijn	  nodig	  om	  meer	  mensen	  aan	  te	  trekken.	  
Maximaliseren	  van	  winst:	  P	  *	  f	  (L)	  –	  w	  (L)	  *	  L	  
dit	  impliceert:	  P	  *	  (df/dL)	  =	  w	  +	  L	  (dw/dL)	  
Marginale	  inkomsten	  =	  marginale	  uitgaven	  aan	  arbeid	  
	  monopsonist	  betaald	  een	  lager	  loon	  dan	  op	  een	  competitieve	  markt	  
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Inverse	  prijselasticiteitsregel	  voor	  monopsonies:	  
Optimaliteitsregel:	  MRP	  =	  w	  +	  L	  (dw/dL)	  
marginaal	  inkomsten	  product	  MRP	  =	  P	  (df/dL)	  
Kan	  herschreven	  worden	  als:	  
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Hoofdstuk	  12:	  Surplus	  “vangen”	  
	  
1.	  Inleiding	  
Alle	  technieken	  in	  dit	  hoofdstuk	  hebben	  een	  gemeenschappelijk	  doel:	  surplus	  vangen	  voor	  
het	  bedrijf	  
	  
Er	  zijn	  steeds	  consumenten	  die	  bereid	  zijn	  meer	  te	  betalen	  dan	  dat	  ze	  doen	  
	  bedrijf	  gaat	  dit	  surplus	  proberen	  afnemen	  en	  omzetten	  in	  producentensurplus	  
	  
Uniforme	  prijs	  	  Prijs	  discriminatie	  

• een	  monopolist	  vraagt	  een	  uniforme	  prijs	  
als	  het	  dezelfde	  prijs	  vraagt	  voor	  elke	  	  
verkochte	  eenheid	  output	  

• een	  monopolist	  heeft	  winsten	  door	  een	  	  
optimale	  prijszettings	  strategie,	  maar	  
het	  ontvangt	  geen	  consumentensurplus	  
of	  deadweight	  loss	  die	  gepaard	  gaat	  met	  
dit	  beleid.	  

• De	  monopolist	  kan	  dit	  overkomen	  door	  	  
meer	  dan	  1	  prijs	  te	  vragen	  voor	  zijn	  product	  
een	  monopolist	  doet	  aan	  prijs	  discriminatie	  
als	  hij	  meer	  dan	  1	  prijs	  vraagt	  voor	  zijn	  outputs	  

	  
Prijs	  discriminatie	  
Prijsdiscriminatie	  is	  de	  praktijk	  van	  dezelfde	  goederen	  (identieke	  producten)	  te	  verkopen	  
aan	  verschillende	  prijzen	  aan	  verschillende	  consumenten,	  hoewel	  de	  productiekosten	  
hetzelfde	  zijn.	  
	  
Om	  aan	  prijsdiscriminatie	  te	  kunnen	  doen	  moet	  het	  bedrijf:	  

• Marktmacht	  hebben	  
• Een	  onderscheid	  kunnen	  maken	  tussen	  verschillende	  types	  consumenten	  

(bereidheid	  tot	  betalen	  en	  prijs	  gevoeligheid)	  en	  verschillende	  prijsen	  kunnen	  
implementeren	  

• Herverkoop	  of	  arbitrage	  moet	  onmogelijk	  zijn	  
Prijsdiscriminatie:	  

• Kan	  de	  winsten	  laten	  stijgen	  
• Kan	  in	  sommige	  gevallen	  ook	  positief	  zijn	  voor	  de	  consumenten	  

Maar	  een	  bedrijf	  kan	  niet	  zomaar	  discrimineren	  
• Wettelijke	  beperkingen	  	  

	  
Types	  prijsdiscriminatie	  

• 1e	  graads	  prijsdiscriminatie	  of	  perfecte	  prijs	  discriminatie	  
geïndividualiseerde	  prijs:	  de	  monopolist	  heeft	  informatie	  over	  de	  bereidheit	  tot	  
betalen	  van	  elke	  consument	  en	  kan	  aan	  elke	  consument	  een	  andere	  prijs	  
aanrekenen.	  

• 2e	  graads	  prijsdiscriminatie	  	  
eenheidsprijs	  hangt	  af	  van	  de	  hoeveelheid	  die	  je	  koopt	  
hoeveelheidskortingen,	  2-‐delige	  tarieven,	  …	  

• 3e	  graads	  prijsdiscriminatie	  	  
eenheidsprijs	  hangt	  af	  voor	  welke	  groep	  je	  koopt	  of	  bij	  welke	  groep	  je	  bij	  hoort.	  	  



	   44	  

2.	  1e	  graads	  prijsdiscriminatie	  
Een	  beleid	  gebaseerd	  op	  1e	  graads	  prijsdiscriminatie	  (perfecte	  prijsdiscriminatie)	  zet	  de	  prijs	  
van	  een	  goed	  op	  de	  maximale	  bereidheid	  tot	  betalen	  van	  een	  consument.	  	  
Gaat	  enkel	  als	  het	  bedrijf	  informatie	  kan	  krijgen	  over	  de	  bereidheid	  tot	  betalen	  (reservatie	  
prijs)	  
	  
Hierdoor	  wordt:	  	  
Consumentensurplus	  en	  deadweight	  loss	  omgezet	  in	  
producentensurplus.	  	  
1e	  graadsprijsdiscriminatie	  impliceert	  dat	  een	  bedrijf	  zal	  	  
produceren	  aan	  de	  hoeveelheid	  voor	  dewelke	  P	  =	  MC	  
	  zelfde	  output	  als	  bij	  een	  competitieve	  markt,	  	  
	   maar	  niet	  dezelfde	  prijs	  
	  
3.	  2e	  graads	  prijsdiscriminatie	  
Meestal	  kopen	  consumenten	  meer	  dan	  één	  eenheid	  van	  een	  product	  in	  een	  gegeven	  
periode.	  Verkopers	  weten	  dat	  elke	  consument	  zijn	  bereidheid	  tot	  betalen	  curve	  typisch	  een	  
negatieve	  helling	  heeft.	  	  
Discrimineren	  op	  de	  hoeveelheid	  die	  consumenten	  kopen.	  	  
Door	  hoeveelheidskortingen	  te	  geven	  kunnen	  verkopers	  hogere	  prijzen	  rekenen	  voor	  de	  
eerste	  eenheden,	  en	  lagere	  prijzen	  voor	  bijkomstige	  eenheden.	  
Hierdoor	  vangen	  zij	  consumentensurplus!	  
	  
2	  standaard	  manieren:	  
Block	  Pricing	  &	  2-‐ledige	  tarieven	  
	  
	  
Block	  Pricing	  
Consumenten	  betalen	  verschillende	  eenheidsprijzen	  voor	  verschillende	  “blokken”	  output.	  
Betalen	  afhankelijk	  van	  hoeveel	  je	  koopt.	  	  
	  
Optimaal	  gedrag	  
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Implicaties	  van	  Block	  pricing:	  
• Bedrijfswinsten	  stijgen	  
• Hoewel	  de	  consument	  meer	  betaald	  voor	  de	  eerste	  eenheden,	  zullen	  grotere	  

hoeveelheden	  verkocht	  worden	  aan	  prijzen	  die	  onder	  de	  uniforme	  monopolie-‐prijs	  
liggen.	  	  

• Wordt	  soms	  gebruikt	  door	  publieke	  ondernemingen	  die	  karakteristieken	  hebben	  van	  
een	  natuurlijk	  monopolie	  

	  
2-‐ledige	  tarieven	  
Het	  bedrijf	  rekent	  een	  basis	  bedrag	  aan	  voor	  het	  recht	  om	  een	  goed	  te	  kopen	  
+	  een	  prijs	  per	  eenheid	  
	  rekent	  de	  vragers	  van	  een	  lage	  hoeveelheid	  een	  verschillende	  gemiddelde	  prijs	  aan	  dan	  
de	  vragers	  van	  een	  grote	  hoeveelheid	  
	  
Kopers	  moeten	  een	  vast	  bedrag	  S	  betalen	  om	  het	  recht	  te	  krijgen	  een	  bepaald	  goed	  aan	  een	  
uniforme	  prijs	  per	  eenheid	  aan	  te	  schaffen:	  
Kost	  voor	  de	  consument:	  S	  +	  P	  Q	  
Het	  doel	  van	  het	  bedrijf	  is	  P	  en	  S	  zo	  te	  kiezen	  zodat	  de	  winst	  gemaximaliseerd	  wordt,	  
gegeven	  de	  vraag	  voor	  het	  product.	  	  
Als	  het	  bedrijf	  de	  vraagcurve	  van	  een	  consument	  kent,	  is	  het	  gemakkelijk	  om	  alle	  
consumentensurplus	  over	  te	  nemen:	  
Zet	  P	  =	  MC	  
En	  S	  =	  het	  consumentensurplus	  aan	  die	  prijs.	  	  
	  
Het	  totale	  “gevangen”	  surplus	  is	  dezelfde	  als	  in	  de	  perfecte	  prijsdiscriminatie	  
Elke	  hogere	  prijs	  zal	  leiden	  tot	  een	  deadweight	  loss	  die	  niet	  gevangen	  kan	  worden	  door	  de	  
monopolist.	  Elke	  lagere	  prijs	  zal	  leiden	  tot	  verkoop	  aan	  minder	  dan	  de	  marginale	  kost.	  	  
	  
Dit	  werkt	  niet	  voor	  bedrijven	  met	  verschillende	  types	  consumenten	  met	  verschillende	  
vraagfuncties.	  	  
Trade	  off	  tussen:	  
hoge	  vaste	  kost	  :	  leidt	  to	  verlies	  van	  groepen	  consumenten	  
Hoge	  eenheidsprijzen:	  minder	  verkopen	  per	  groep	  
	  
4.	  3e	  graads	  prijsdiscriminatie	  
We	  veronderstellen	  dat	  een	  monopolist	  verschillende	  groepen	  consumenten	  kan	  
identificeren.	  	  
Verschillende	  prijs	  in	  elk	  segment	  van	  de	  markt	  wanneer	  lidmaatschap	  van	  een	  bepaald	  
segement	  geobserveerd	  kan	  worden.	  	  
	  
Het	  bedrijf	  wil	  

-‐ De	  MR	  gelijkstellen	  van	  de	  verkopen	  op	  beide	  markten	  
-‐ MR	  =	  MC	  

We	  verwachten	  dus	  dat:	  MR1	  (Q1)	  =	  MR2	  (Q2)	  =	  MC	  
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Wiskundig:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
De	  rol	  van	  prijselasticiteiten:	  
Optimale	  prijszettingsregel:	  MR1	  (Q1)	  =	  MR2	  (Q2)	  =	  MC	  (Q1	  +	  Q2)	  	  
herschreven	  kan	  worden	  als	  
	  
	  
	  
Optimale	  prijszetting	  impliceert	  dat	  een	  bedrijf	  hogere	  prijzen	  zal	  aanrekenen	  aan	  minder	  
prijselastische	  groepen.	  	  
	  
3e	  graads	  prijsdiscriminatie	  met	  capaciteitsbeperkingen	  
Een	  bedrijf	  heeft	  een	  bepaalde	  capaciteit,	  beperkt	  aantal	  klanten	  dat	  het	  kan	  bedienen,	  om	  
de	  optimale	  prijzen	  en	  hoeveelheden	  te	  bepalen	  
	  MR	  gelijk	  stellen	  voor	  de	  verschillende	  groepen	  en	  zorg	  ervoor	  dat	  de	  capaciteit	  niet	  
overschreden	  wordt.	  	  
	  
Prijsdiscriminatie	  door	  kwaliteitsverschillen	  
Verschillende	  groepen	  consumenten	  met	  verschillende	  prijselasticiteiten	  identificeren	  adhv	  
kwaliteit:	  meer	  prijselastisch	  geeft	  minder	  om	  de	  kwaliteit	  van	  het	  product	  dan	  minder	  
prijselastische	  consumentengroepen.	  	  
	  product	  aanbeiden	  met	  verschillende	  kwaliteiten	  
versioning:	  verschillende	  versies	  van	  hetzelfde	  product,	  “damaged	  goods	  strategy”	  
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5.	  Koppelen	  en	  bundelen	  
• Koppelverkoop:	  als	  de	  consument	  enkel	  een	  goed	  kan	  kopen,	  als	  ze	  het	  ander	  

product	  ook	  kopen	  
kan	  gebruikt	  worden	  als	  prijsdiscriminatie	  als	  er	  verschillende	  betalingsbereidheden	  
zijn	  van	  verschillende	  consumenten.	  

• Bundelverkoop	  of	  pakketverkoop:	  als	  goederen	  gecombineerd	  worden,	  keuze	  tussen	  
één	  van	  beide	  goederen,	  of	  samen	  kopen.	  
kan	  gebruikt	  worden	  als	  prijsdiscrimiatie	  als	  consumenten	  verschillende	  
betalingsbereidheden	  hebben	  voor	  de	  goederen	  verkocht	  in	  het	  pakket.	  

	  
Bundelen	  

	  
Bundelen	  is	  enkel	  mogelijk	  als:	  

• De	  vraag	  naar	  de	  goederen	  negatief	  gecorreleerd	  is:	  
cons.	  1	  is	  bereid	  om	  meer	  te	  betalen	  dan	  cons.	  2	  voor	  product	  A	  
cons	  2	  is	  bereid	  om	  meer	  te	  betalen	  dan	  cons	  1	  voor	  product	  B	  

• De	  reservatieprijzen	  voor	  de	  2	  goederen	  negatief	  gecorreleerd	  zijn,	  bundelen	  
impliceert	  dat	  de	  consumenten	  beide	  goederen	  gaan	  aankopen,	  terwijl	  ze	  dat	  
anders	  niet	  zullen	  doen.	  	  

	  
6.	  Adverteren	  
Door	  reclame	  te	  maken	  voor	  een	  product	  zal	  de	  vraag	  verschuiven,	  maar	  het	  kost	  geld	  (AC	  
stijgt),	  uiteindelijk	  kan	  het	  de	  winst	  doen	  stijgen.	  	  	  

	  
Veronderstel	  dat	  de	  vraag	  afhangt	  van	  
de	  prijs	  en	  de	  reclame:	  
Q	  (P,	  A)	  	  
Met	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Het	  bedrijf	  bepaalt	  de	  optimale	  prijs	  en	  reclamebudget	  om	  de	  winst	  te	  maximaliseren:	  
Π	  (P,	  A)	  =	  P	  Q(P,	  A)	  –	  A	  –	  TC	  (Q	  (P,	  A))	  
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Optimaal	  adverteren:	  marginaal	  voordeel	  van	  de	  reclame	  =	  totale	  marginale	  kost	  
	  
Wiskundig	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
We	  vonden	  
A/PQ	  =	  (-‐	  εQ,A	  /	  εQ,P)	  
Het	  aandeel	  gespendeerd	  op	  reclame	  op	  de	  totale	  inkomsten	  hangt	  enkel	  af	  van	  de	  prijs	  en	  
de	  reclame-‐elasticiteiten	  van	  de	  vraag.	  
Als	  we	  meer	  uitgeven	  aan	  adverteren,	  heeft	  dit	  een	  groter	  effect	  op	  de	  vraag	  (εQ,A	  >	  1),	  maar	  
minder	  uitgeven	  aan	  adverteren,	  want	  de	  vraag	  is	  ook	  prijselastisch.	  	  
!geen	  advertentie	  in	  markten	  met	  perfecte	  competitie!	  
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Hoofdstuk	  13:	  Marktstructuur	  en	  competitie	  
	  
1.	  Marktstructuren	  

• Imperfecte	  competitie	  refereert	  naar	  die	  marktstructuren	  die	  tussen	  perfecte	  
competitie	  en	  monopolie	  vallen.	  

• Imperfecte	  competitie	  houdt	  industriën	  in	  die	  concurrenten	  hebben,	  maar	  niet	  zo	  
zeer	  dat	  zij	  prijsnemers	  zijn.	  	  

• 2	  prototypes	  van	  een	  imperfecte	  marktstructuur:	  
OLIGOPOLIE:	  
Slechts	  een	  paar	  verkopers,	  producten	  kunnen	  homogeen	  of	  heterogeen	  zijn	  en	  er	  
zijn	  beperkingen	  op	  de	  toegang	  tot	  de	  markt.	  
MONOPOLISTISCHE	  COMPETITIE	  
Veel	  aanbieders	  van	  heterogene	  producten,	  geen	  beperkingen	  op	  de	  toegang	  tot	  de	  
markt.	  

	  
Oligopolie	  en	  strategische	  interactie	  
In	  perfect	  competitieve	  en	  monopolistische	  markten,	  moeten	  bedrijven	  geen	  rekening	  
houden	  met	  hun	  concurrenten,	  maar	  in	  een	  oligopolie	  is	  er	  competitieve	  afhankelijkheid.	  De	  
strategieën	  en	  marktuitkomsten	  hangen	  van	  het	  gedrag	  van	  de	  concurrenten	  af.	  	  
	  
2.	  Oligopolie	  met	  homogene	  producten	  

• Veel	  kopers	  en	  weinig	  verkopers	  
• Elk	  bedrijf	  kent	  een	  neerwaarts	  hellende	  vraagfunctie,	  omdat	  elk	  van	  de	  

producenten	  een	  groot	  deel	  van	  de	  markt	  bedient.	  (capaciteitsbeslissingen	  eerder	  
dan	  outputbeslissing)	  

• Competitieve	  afhankelijkheid:	  de	  beslissing	  van	  elk	  bedrijf	  beïnvloed	  de	  winsten	  van	  
andere	  concurrenten.	  

• Geen	  dominant	  model:	  
Cournot	  model:	  simultane	  outputbeslissingen	  
Bertrant	  model:	  simultane	  prijsbeslissingen	  
Stackelberg	  model:	  leider-‐volger	  modellen	  

	  
Het	  Cournot	  model	  van	  een	  oligopolie	  met	  homogene	  goederen	  
Veronderstellingen	  

• Homogene	  producten,	  dus	  er	  is	  1	  prijs	  op	  de	  markt	  
• Geen	  samenwerkend	  gedrag:	  onafhankelijk	  bepalen	  van	  de	  strategieën	  
• Simultane	  output	  beslissingen:	  elk	  bedrijf	  maakt	  zijn	  strategische	  beslissing	  zonder	  

dat	  ze	  eerst	  de	  beslissing	  van	  het	  ander	  bedrijf	  kunnen	  observeren.	  
• Marktprijs	  is	  ongekend	  tot	  beide	  bedrijven	  hun	  outputbeslissing	  hebben	  genomen	  

	  
Wiskundig	  Linear	  model	  
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Cournot-‐model	  vs.	  Monopolie	  
• Een	  stijging	  van	  de	  output	  bij	  een	  bedrijf	  laat	  de	  winsten	  van	  een	  ander	  bedrijf	  in	  de	  

industrie	  dalen.	  	  
• Een	  cournot-‐concurrent	  houdt	  enkel	  rekening	  met	  het	  effect	  van	  een	  verhoging	  van	  

de	  output	  op	  zijn	  winst	  
• Daarom	  zullen	  Cournot	  concurrenten	  relatief	  “overproduceren”	  tov	  het	  monopolie	  

evenwicht.	  	  
• Dit	  probleem	  wordt	  groter	  als	  het	  aantal	  concurrenten	  groeit	  
• Hoe	  meer	  geconcentreerd	  de	  industrie	  is,	  in	  het	  Cournot	  geval,	  hoe	  groter	  de	  prijs-‐

kosten	  marge	  (	  (P	  –	  MC)	  /	  P)	  
	  
Homogeen	  Bertrand	  Oligopolie	  
Veronderstellingen	  

• Homogene	  producten,	  dus	  één	  prijs	  in	  het	  evenwicht	  
• Geen	  samenwerking	  
• Simultane	  prijsbeslissingen	  
• Bedrijven	  zetten	  hun	  prijs	  	  

gegeven	  de	  prijs	  van	  andere	  bedrijven	  om	  hun	  winsten	  te	  maximaliseren	  
kunnen	  aan	  alle	  vraag	  voldoen	  bij	  die	  prijs	  

	  
Implicaties	  van	  deze	  veronderstellingen	  

• Homogeniteit	  impliceert	  dat	  de	  consumenten	  enkel	  zullen	  kopen	  van	  de	  aanbieder	  
met	  de	  laagste	  prijs	  

• Elk	  bedrijf	  realiseert	  zich	  dat	  de	  vraag	  afhangt	  van	  zijn	  eigen	  prijs	  en	  de	  prijs	  gezet	  
door	  andere	  bedrijven.	  	  

• Elk	  bedrijf	  die	  een	  hogere	  prijs	  zet	  dan	  zijn	  concurrenten	  heeft	  geen	  enkele	  vraag	  
• Een	  bedrijf	  dat	  een	  lagere	  prijs	  zet	  dan	  zijn	  concurrenten	  krijgt	  alle	  vraag	  

	  
Marktvraagfunctie	  is	  D(P)	  
Stel	  dat	  de	  prijzen	  voor	  bedrijf	  1	  en	  2	  P1	  en	  P2	  zijn,	  de	  monopolie	  prijs	  is	  PM	  
Q1	  (P1,	  P2)	  :	  output	  verkocht	  door	  bedrijf	  1	  
Q2	  (P1,	  P2):	  output	  verkocht	  door	  bedrijf	  2	  
	  
Q1	  (P1,	  P2)	  	   =	  D	  (P1)	  	  	   als	  P1	  <	  P2	  
	   	   =	  0	   	   als	  P1	  >	  P2	  
	   	   =	  ½	  D	  (P1)	   als	  P1	  =	  P2	  
	  

Gedrag	  van	  bedrijf	  1:	  
Als	  P2	  >	  PM	  ,	  dan	  is	  P1	  =	  PM	  optimaal	  
Als	  MC	  <	  P2	  <	  PM,	  dan	  is	  P1	  juist	  onder	  P2	  optimaal	  
Als	  P2	  <=	  MC,	  dan	  is	  P1	  =	  MC	  optimaal	  
	  
Reactie	  van	  bedrijf	  1:	  
P1	  =	  R1	  (P2)	  =	  PM	  	   	  P2	  >	  PM	  
P1	  =	  R1	  (P2)	  =	  net	  kleiner	  dan	  P2	  	  	  MC	  <	  P2	  <=	  PM	  

P1	  =	  R1	  (P2)	  =	  MC	   	  P2<=	  MC	  
	  
Gelijke	  redenering	  voor	  bedrijf	  2	  
	  het	  Bertrand	  evenwicht	  is	  P1*	  =	  P2*	  =	  MC	  
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Marktuitkomsten	  bij	  een	  Bertrand-‐competitie	  
• Elk	  bedrijf	  zijn	  winst-‐maximaliserend	  antwoord	  op	  het	  ander	  bedrijf	  zijn	  prijs	  is	  om	  

de	  prijs	  lager	  te	  zetten	  
• Dit	  resulteerd	  in	  een	  evenwicht	  waar	  P	  =	  MC	  
• In	  het	  evenwicht:	  

P	  =	  MC	  
Bedrijven	  maken	  geen	  winst	  
het	  aantal	  bedrijven	  is	  irrelevant	  aan	  het	  prijsniveau	  zolang	  dat	  er	  meer	  dan	  1	  bedrijf	  
is:	  2	  bedrijven	  is	  genoeg	  om	  het	  niveau	  van	  perfect	  competitieve	  markten	  te	  
bereiken	  

	  
Cournot	  vs.	  Bertrand	  

• Homogene	  producten	  bij	  het	  Bertrand	  evenwicht	  resulteren	  in	  een	  P	  =	  MC,	  en	  geen	  
winsten,	  bij	  het	  Cournot	  evenwicht	  worden	  er	  wel	  winsten	  gerealiseerd.	  

• De	  reactie	  functies	  in	  het	  Cournot	  model	  hebben	  een	  negatieve	  helling,	  maw	  hoe	  
aggressiever	  een	  concurrent	  (in	  termen	  van	  output),	  hoe	  passiever	  de	  reactie	  van	  
een	  Cournot-‐concurrent	  

• De	  reactie	  functies	  in	  het	  Bertrand	  model	  hebben	  een	  opwaartse	  helling,	  maw	  hoe	  
aggressiever	  een	  concurrent	  (in	  termen	  van	  prijzen),	  hoe	  aggressiever	  de	  reactie	  van	  
een	  Bertrand-‐concurrent	  

	  
Homogene	  Stackelberg	  Oligopolie	  
Stackelberg	  leider:	  bedrijf	  dat	  eerst	  zijn	  hoeveelheid	  zet	  op	  de	  makrt	  
Stackelberg	  volger:	  bedrijf	  dat	  hierop	  volgt	  
Voordeel	  van	  de	  1e	  zet:	  de	  leider	  heeft	  een	  voordeel,	  nl	  hogere	  output	  en	  hogere	  winst	  
	  
Wiskundig	  model	  
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Het	  voordeel	  van	  de	  1e	  zet:	  
• Het	  strategische	  effect	  zal	  ertoe	  leiden	  dat	  bedrijf	  1	  het	  beter	  zal	  doen	  dan	  in	  een	  

Cournot	  evenwicht.	  
• Een	  bedrijf	  kan	  aggressief	  overproduceren	  om	  de	  volger	  zijn	  output	  te	  laten	  zakken	  
• Dit	  leidt	  tot	  een	  lagere	  output	  bij	  bedrijf	  2	  
• Als	  bedrijf	  2	  een	  lagere	  output	  produceert,	  zal	  dit	  leiden	  tot	  een	  stijging	  van	  de	  

marktprijs,	  waardoor	  de	  winsten	  van	  bedrijf	  1	  zullen	  stijgen	  
• De	  leider	  verdient	  meer	  (dan	  in	  een	  Cournot	  evenwicht)	  terwijl	  de	  volger	  minder	  

verdient.	  	  
	  
3.	  Markten	  met	  dominante	  bedrijven	  

• Een	  markt	  met	  1	  dominant	  bedrijf	  (meestal	  in	  termen	  van	  marktaandeel)	  en	  een	  
competitieve	  fringe	  (groot	  aantal	  kleine	  bedrijven)	  

• De	  competitieve	  fringe	  neemt	  de	  marktprijs	  als	  gegeven	  en	  bepaalt	  hierbij	  zijn	  
output	  

• Het	  dominant	  bedrijf	  houdt	  rekening	  met	  het	  gedrag	  van	  de	  fringe	  bij	  de	  beslissing	  
van	  zijn	  output	  op	  de	  markt.	  	  

	  
Het	  gedrag	  van	  het	  dominant	  bedrijf	  

• Bepaalt	  zijn	  optimale	  output,	  wetende	  dat	  de	  fringe	  de	  hierbij	  resulterende	  
marktprijs	  als	  exogeen	  gegeven	  sulen	  beschouwen	  	  

• Belang	  van	  de	  overblijvende	  vraag	  
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4.	  Oligopolistische	  markten	  met	  horizontale	  product	  differentiatie	  
	  
Product	  differentieatie	  tussen	  2	  of	  meer	  producten	  bestaat	  wanneer	  het	  product	  kenmerken	  
bevat	  waardoor	  de	  consument	  het	  product	  onderscheidt	  van	  andere	  producten	  en	  het	  
minder	  maakt	  dan	  perfecte	  subsituten.	  
	  
Horizontale	  product	  differentiatie	  (substitueerbaarheid):	  voor	  dezelfde	  prijs	  prefereren	  
sommige	  consumenten	  de	  kenmerken	  van	  product	  A	  en	  andere	  consumenten	  product	  B.	  
(verschillende	  voorkeuren)	  
	  
Verticale	  product	  differentiatie	  (superioriteit):	  het	  ene	  product	  wordt	  als	  beter	  onderscheid	  
dan	  het	  andere	  product	  aan	  dezelfde	  prijs.	  (variatie	  in	  kwaliteit)	  
	  
Zwakke	  differentiatie:	  de	  vraag	  is	  gevoelig	  aan	  zijn	  eigen	  prijs	  veranderingen,	  en	  aan	  de	  
prijsveranderingen	  van	  de	  concurrentie.	  
Sterke	  differentiatie:	  de	  vraag	  is	  minder	  gevoelig	  aan	  zijn	  eigen	  prijsveranderingen	  en	  aan	  de	  
prijsveranderingen	  van	  de	  concurrentie.	  
	  
Bertrand	  –	  Nash	  Prijsconcurrentie	  voor	  horizontaal	  gedifferentieerde	  producten	  
Veronderstellingen	  

• Gedifferentieerde	  producten	  
• Geen	  samenwerkend	  gedrag	  tussen	  de	  bedrijven	  
• Simultane	  beslissingen	  
• Bedrijven	  zetten	  een	  bepaalde	  prijs:	  

differentiatie	  betekent	  dat	  door	  een	  verlaging	  van	  de	  prijs	  je	  niet	  de	  hele	  marktvraag	  
kan	  opnemen	  en	  een	  verhoging	  van	  de	  prijs	  betekent	  niet	  dat	  je	  de	  hele	  marktvraag	  
zal	  verliezen.	  	  

	  
	  
Interpretatie	  van	  het	  evenwicht	  

• Het	  evenwicht	  vindt	  plaats	  wanneer	  alle	  bedrijven	  simultaan	  beslissen	  adhv	  de	  beste	  
reactie	  op	  elkaars	  acties	  	  
grafisch:	  waar	  de	  reactiefuncties	  elkaar	  snijden	  

• Winsten	  zijn	  positief,	  aangezien	  beide	  bedrijven	  een	  prijs	  zetten	  waarbij	  P	  >	  MC	  
• Prijzen	  moeten	  niet	  gelijk	  zijn	  als	  bedrijven	  niet	  identiek	  zijn.	  	  
• De	  reactiefunctie	  heeft	  een	  opwaartse	  helling:	  aggressie	  genereert	  aggressie	   	  
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Oligopolie	  met	  horizontaal	  gedifferentieerde	  producten:	  Bertrand	  Stackelberg	  
Veronderstel	  dat	  1	  bedrijf	  de	  eerste	  zet	  maakt	  (leider):	  het	  kondigt	  zijn	  prijs	  aan,	  wetende	  
dat	  andere	  bedrijven	  zullen	  volgen,	  conditioneel	  op	  deze	  prijs	  
	  
	  
	  
Conclusies	  van	  oligopolistische	  markten	  

• Betrand	  en	  Cournot	  concurrenten	  houden	  rekening	  met	  de	  strategische	  
afhankelijkheid	  dmv	  het	  construeren	  van	  “een	  beste	  reactie	  schema”	  

• Als	  de	  producten	  homogeen	  zijn,	  zal	  het	  Bertrand	  evenwicht	  resulteren	  in	  geen	  
winsten.	  Door	  de	  strategische	  variabele	  te	  wisselen	  van	  prijs	  naar	  hoeveelheid	  zullen	  
we	  hogere	  prijzen	  en	  winsten	  krijgen.	  De	  resultaten	  hiervan	  zijn	  afhnakelijk	  van	  de	  
assumptie	  van	  simultane	  beslissingen,	  of	  leider-‐volger	  modellen.	  	  

• Bertrand:	  reactiefunctie	  met	  opwaartse	  helling,	  aggressie	  genereert	  aggressie	  
Cournot:	  reactiefunctie	  met	  neerwaartse	  helling,	  aggressie	  krijgt	  passieve	  reactie	  

• Een	  sleutelkenmerk	  van	  de	  oligopolie	  is	  de	  samenwerking	  en	  het	  eigenbelang	  
• Bedrijven	  kunnen	  samenwerken	  en	  zich	  gedragen	  als	  een	  monopolist,	  hierdoor	  

zullen	  de	  gezamelijke	  industrie-‐winsten	  stijgen:	  monopolie	  hoeveelheid	  produceren	  
en	  monopolie	  prijs	  vragen	  

• Maar	  als	  andere	  bedrijven	  een	  kleinere	  output	  produceren,	  zal	  het	  voor	  een	  
individueel	  bedrijf	  steeds	  beter	  een	  hoge	  output	  te	  produceren.	  

• Een	  akkoord	  tot	  samenwerking	  en	  dan	  je	  niet	  hieraan	  houden	  is	  heel	  winstgevend.	  
	  
Publieke	  regelgeving	  tov	  oligopolie	  

• Samenwerking	  tussen	  oligopolisten	  is	  ongewenst	  uit	  het	  standpunt	  van	  een	  
maatschappij	  als	  geheel	  omdat	  het	  leidt	  tot	  lagere	  productie	  en	  hogere	  prijzen.	  

• Antitrust	  wetten	  maken	  het	  illegaal	  om	  samen	  te	  werken	  en	  pogingen	  van	  een	  
monopolistische	  markt	  te	  bereiken.	  	  

• Als	  het	  verboden	  is	  samen	  te	  werken:	  cartels	  zijn	  illegaal,	  dus	  valsspelen	  wordt	  
gemakkelijker	  	  

	  
5.	  Monopolistische	  concurrentie	  

• Marktstructuur	  met	  veel	  kopers	  en	  veel	  verkopers	  
• Vrije	  toegang	  en	  uitgang	  tot	  de	  markt	  
• Horizontale	  product	  differentiatie	  

neerwaarts	  hellende	  vraag	  voor	  hun	  producten,	  bij	  kleine	  prijsverandering	  zal	  niet	  
de	  hele	  marktvraag	  overspringen	  naar	  de	  andere	  aanbieder	  

	  
Op	  KT:	  
P	  >	  MC	  
Positieve	  winsten	  trekken	  nieuwe	  aanbieders	  aan	  
	  
	  
Op	  LT:	  
Nieuwe	  toetreders	  impliceert	  een	  daling	  van	  de	  	  
vraag	  naar	  individuele	  bedrijven	  
LT-‐economische	  winst	  gaat	  naar	  0	  
	  
	  
	  
	  



	   57	  

Implicaties	  van	  monopolistische	  concurrentie	  
• Bedrijven	  rekenen	  meer	  aan	  dan	  de	  MC,	  zelfs	  op	  LT	  
• Bedrijven	  produceren	  niet	  aan	  de	  minimale	  LT-‐AC	  

trade	  off	  tussen	  schaalvoordelen	  en	  varieteit	  
• Toegang	  van	  nieuwe	  bedrijven	  kan	  leiden	  tot	  hogere	  prijzen	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Marktstructuren	  zijn	  gekenmerkt	  door	  het	  aantal	  kopers,	  het	  aantal	  verkopers,	  de	  graad	  van	  
productdifferentiatie	  en	  de	  voorwaarden	  om	  toe	  te	  treden	  tot	  de	  markt.	  
Productdifferentiatie	  alleen	  of	  een	  klein	  aantal	  concurrenten	  is	  niet	  genoeg	  om	  de	  lange	  
termijn	  nul-‐winsten	  van	  perfecte	  competitie	  te	  vernietigen.	  


