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Opgave 1. Marginale kosten en opbrengsten 1 AM 

Een aanbieder biedt zijn productie aan op een markt van volkomen concurrentie. Op 

deze markt gelden de volgende gegevens: 

Qv = Qa 
Qv = -3P + 18 
Qa = 2P - 7 

P = prijs in euro's per kilo 
Q = verhandelde hoeveelheid in miljoenen ton 

 

Deze aanbieder heeft de volgende kosten en productiecapaciteit: 

Huidige productie: 60 ton 
Bezettingsgraad van de productiecapaciteit: 75% 

GTK bij de huidige productie = 4 
TCK = 150.000 

 

1. Aan welke vier kenmerken voldoet een markt van volkomen concurrentie? 

er wordt een homogeen goed verhandelt 

er zijn zoveel aanbieders dat niemand invloed heeft op de prijs 

er is sprake van vrije toe- of uittreding 

de markt is volledig transparant (iedereen beschikt over dezelfde informatie) 

2. Wat is een synoniem voor "volkomen concurrentie"? 

volledige mededinging 

3. Bereken de hoogte van de gemiddelde opbrengst van deze aanbieder (GO) 

-3P + 18 = 2P - 7 

-5P = -25 

P = 5 

Deze aanbieder krijgt voor ieder product dat hij verkoopt €5,--. Dat betekent: 

GO  5 

4. Leg uit waarom bij deze aanbieder bij iedere productie uitbreiding de 

gemiddelde opbrengst (GO) gelijk is aan zijn extra opbrengst (MO). 

Omdat deze aanbieder op een markt van volkomen concurrentie actief is, 

betekent het dat hij, ongeacht hoeveel producten hij op de markt brengt, de 

evenwichtsprijs ontvangt (P = GO). Deze aanbieder heeft geen invloed op de 

prijs, daarvoor is hij te klein.  

5. Bereken de marginale kosten van deze aanbieder (MK). 

Daarvoor moeten we zijn variabele kosten berekenen. We hebben slechts de 

productie, de TK en de GTK. We zullen daarmee de GVK moeten afleiden: 

De huidige productie is 60.000 kilo.  

Zijn GCK = TCK/Q dus €150.000/60.000 = 2,50 

GTK - GCK = GVK dus €4 - €2,50 = €1,50 

Zijn variabele kosten per stuk bedragen €1,50 

Omdat geldt GVK = MK betekent dit: MK = 1,50 

6. Hoeveel procent marktaandeel heeft deze aanbieder. 
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Bij vraag 3 hebben we uitgerekend dat de prijs op de markt €5,-- is. Vullen we 

de prijs in, dan krijgen we de marktafzet: -3P + 18 dus -3 x 5 + 18 = 3. 

De evenwichtsafzet op de markt is 3 miljoen ton. De aanbieder levert 60 ton. 

De aanbieder heeft een marktaandeel van 60/3.000.000 x 100% = 0,00002% 

7. Leg uit dat de hoogte van het marktaandeel mede bepalend is voor de invloed 

op de prijs van deze aanbieder op deze markt. 

Als een aanbieder een hoog marktaandeel in stuks heeft, kan hij zijn productie 

verminderen waardoor de prijs zal stijgen (of andersom). Bij een hele kleine 

aanbieder is het effect van een productiestijging of daling te klein om invloed 

te hebben op de marktprijs. 

 

 

 

 


