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Opgave 1. Veranderend surplus 1 AM 

Van een markt, die beschreven kan worden als een  markt voor volkomen 

concurrentie, zijn onderstaande gegevens bekend: 

 

Onderstaande tabel met gegevens hoort bij de grafische afleiding van deze markt. 

Qv = Qa 
Qv = -12P + 140 

Qa = 8P – 40 
P = prijs in euro’s per ton 

Q = verhandelde hoeveelheid in miljoenen ton 

 

Bestudeer de gegevens en maak daarna onderstaande vragen: 

1. Wat is een synoniem voor het begrip “volkomen concurrentie”? 

Volledige mededinging 

2. Leg uit dat voor individuele aanbieders geldt P = GO = MO 

Individuele aanbieders hebben geen invloed op de prijs. Daardoor zal iedere 

productie uitbreiding dezelfde prijs opleveren op de markt, waardoor iedere 

extra verkoop (marginale opbrengst) gelijk is aan de bestaande prijs en ook de 

gemiddelde prijs. 

3. Bereken punt A 

-12P + 140 = 0 

12P = 140 

P = €11,67 

4. Bereken punt B 

-12P + 140 = 8P – 40 

20P = 180 

P = €9,-- invullen: 

-12 * 9 + 140 = 32 dus 32 miljoen ton 
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5. Vanaf welke prijs is de eerste aanbieder bereid te leveren op deze markt. 

Aanbieders beginnen te leveren vanaf de volgende prijs: 

8P – 40 = 0 dus 40/8 = 5. 

6. Bereken de omvang van het producenten surplus dat tot stand komt op deze 

markt. 

Het surplus is dan: 

((9 – 5) * 32 miljoen)/2 = (4 * 32 mln)/2 = €64 mln 

7. Leg uit waarom de uitkomst van het gedrag van vragers en aanbieders Pareto 

optimaal is. 

Als een van beide vanuit deze situatie zijn surplus probeert te vergroten, gaat 

dat altijd ten koste van het surplus van de ander. 

8. Leg uit dat de bereidheid van leveranciers om aan te bieden bepaald wordt 

door de hoogte van hun marginale kosten. 

Leveranciers zullen leveren zolang hun marginale kosten lager zijn dan hun 

marginale opbrengst. Zolang dat het geval is, is er sprake van een toename 

van hun winst / worden hun kosten van productie uitbreiding gedekt. 

9. Herschrijf de aanbodvergelijking naar de collectieve marginale 

kostenvergelijking. 

Qa = 8P – 40 dus: 

-8P = -Q + 40 

P = 0,125Q + 5 

10. Arceer het consumentensurplus 

Zie vraag 12 

11. Arceer het producenten surplus 

 


