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Micro-economie
I. VRAAG & AANBOD
0. Inleiding
1. Vraag en Aanbod analyse
i. Curves
Begrip

Definitie boek

IEW

Marktvraagcurve

Shows the quantity of goods that
consumers are willing to buy at a
different price

De curve toont hoeveel goederen
consumenten willen aankopen tegen
verschillende prijzen

Afgeleide vraag

Demand for a good that is derived from
the production or sale of other goods

De vraag die niet direct afhankelijk is van
de consument (consument wil dit niet
direct consumeren (directe vraag)) maar
die er wel is omdat het product gebruikt
wordt in andere producten waar vraag
naar is

Directe vraag

Demand for a good because it is desired
by buyers to consume the good directly

Zie boven

De wet van de
vraag

The inverse relationship between the
price of a good and the quantity
demanded, all other factors that
influence demand, held equal

Het inverse verband tussen de prijs van
een goed en de gevraagde hoeveelheid,
al het andere gelijk houdend

Marktaanbodcurve

Shows the total quantity that suppliers
are willing to sell at different prices

Toont hoeveel goederen de
producente/aanbieders bereid zijn te
verkopen tegen verschillende prijzen

De wet van het
aanbod

The positive relationship between price
and quantity supplied, when all the
other factors that influence supply are
held fixed.

Het positieve verband tussen de prijs
van een goed en de aangeboden
hoeveelheid, al het andere gelijk
houdend

Productiefactoren

Resources (e.g. labor, raw materials)
used to produce a good

Inputs voor het productieproces van een
goed

Evenwicht

Equilibrium is a point at which there is
no tendency for the market price to
change as long as exogenous variables
remain unchanged

Het punt waarop de prijs (of de
hoeveelheid) niet de neiging hebben om
te veranderen, zolang al het andere
gelijk blijf.
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Zwakke differentiatie

Demand is sensitive to own price
changes and to changes in prices of
rivals

Bertrand-Nash competitie

Assumptions:
•
•
•
•
•

Monopolistische
concurrentie

Consumenten stappen gemakkelijker
over naar ander product omdat ze
substitueerbaarder zijn

Differentiated products
Non-cooperative behaviour
Simultaneous moves
Firms set price
Demand is nog infinitely
elastic, so no single price in
equilibrium

Competition in a market in which
many firms produce differentiated
products that are sold to many
buyers

Een markt die zowel kenmerken van
monopolie als van zuivere
mededinging heeft: Er zijn veel
bedrijven die elk licht
gedifferentieerde producten
verkopen, daardoor heeft elk bedrijf
een beetje marktmacht.
Kenmerken:
•
•
•
•
•
•

Veel vragers
Veel aanbieders
Vrije toe- en uittreding
(horizontaal)
gedifferentieerde producten
(imperfecte substituten)
Elk bedrijf heeft beetje
marktmacht
LT-evenwicht: 𝜋 = 0
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6. Strategisch gedrag
Begrip

Definitie boek

IEW

Speltheorie

The branch of microeconomics
concerned with the analysis of optimal
decision making in competitive
situations

Hoe wordt de optimale keuze gemaakt
in een competitieve omgeving?

Strategie

A plan for the action that a player in a
game will take under every conceivable
circumstance that the player might face

Een manier van denken of een plan dat
werkt in elke (of veel) situaties, waar de
speler dus naar kan teruggrijpen

Simultaneous-move
one shot games

- Situations that occur just once in a
relation between players.

Het spel wordt 1x gespeeld en de
spelers kennen de keuze van de andere
spelers niet.

- The players make their move
simultaneously

Cheaten levert hier op!

- The payoffs are the players’
(immediate) particular gains from a
particular outcome of the game
Nashevenwicht

A situation in which each player in a
game chooses the strategy that yields
the highest payoff, given the strategies
chosen by the other players
Limitations:
•
•

Multiple Nash equilibria may
exist
Nash equilibrium may not exist
in pure strategies

Hoe kan ik het beste halen uit de
situatie, rekening houdend met de
keuzes van de andere spelers?
Een Nashevenwicht is de meest
waarschijnlijke uitkomst, daarom niet
de beste

Prisoners’ dilemma

A game situation in which there is a
tension between the collective interest
of all of the players and the self-interest
of individual players

Welke keuze wordt gemaakt als er
meerdere belangen op het spel staan?
Namelijk collectief belang en
persoonlijk belang.

Dominante strategie

A strategy that is better than any other a
player might choose, no matter the
strategy the other players follow

Een strategie die in alle
omstandigheden en ongeacht de
strategieën van de tegenspelers, de
beste is, dus het beste resultaat
oplevert.

Gedomineerde
strategie

A strategy such that the player has
another strategy that gives a higher payoff no matter what the other player
does.

De strategie die in alle gevallen en
ongeacht de strategieën van de
tegenspelers, het slechtste resultaat
oplevert, die dus altijd gedomineerd
wordt

65

Zuivere strategie

A specific choice of a strategy from the
player’s possible strategies in a game

Er is slechts 1 keuze van strategie, waar
men bij blijft.
Nashevenwich kan niet bereikt worden
in zuivere strategie

Gemengde strategie

A choice among two or more pure
strategies according to prespecified
probabilities

Men speelt niet 1 strategie maar kiest
zijn strategie uit verschillende
mogelijkheden van pure strategies
afhankelijk van gekende of geschatte
waarschijnlijkheden.
Er is strategische waarde in
onvoorspelbaar zijn!
Altijd minstens 1 Nashevenwicht in
mixed-strategies

Repeated
simultaneous-move
games

The same game over and over again.

Cheaten levert op LT NIET op!

Cooperation is much more likely in
repeated games, because:

Men zal dus andere strategieën kiezen
en meestal voor samenwerking gaan
omdat dit op LT meer oplevert

•
•

Grim trigger strategy

Firms prefer long-run relations
and payoffs over one-time high
gain
Non-cooperation (cheating) will
be punished by opponents in
the future

The harshest punishment for noncooperation of your opponent.
Revert to the Nash equilibrium strategy
(no cooperation) forevermore

Tit-for-tat

A strategy in which you do to your
opponent in this period what your
opponent did to you in the last period

Je vertrouwt je opponent zolang hij dat
doet. Vanaf het moment dat hij
valsspeelt, vertrouw je hem nooit meer

Men stelt zijn strategie bij aan wat de
opponent in de vorige ronde gedaan
heeft.
Heeft hij je bedrogen, dan vertrouw je
hem niet
Is hij zijn belofte nagekomen, dan doe
jij dat deze keer ook
Je vergeeft de opponent eerdere
fouten in latere periodes als hij zich
terug coöperatief opstelt.

66

Sequential-move
games

Games in which one player (the first
mover) takes an action before another
player (the second mover).
The second mover observes the action
taken by the first mover before deciding
what action it should take.

Het spel wordt gespeeld in stappen,
zoals een schaakspel.
Men kan voortbouwen en bijstellen
afhankelijk van de gekende (gespeelde)
stappen van de anderen.
Er is doorgaans een first mover
advantage

- Games in which the order of moves
matters.
- A player that can move later in the
game can see how others have played
up to that point
- This makes a huge difference as
compared to simultaneous-move games
f.e. Stackelberg models (in contrast to
Cournot models)
Spelkansboom (game
tree)

A diagram that shows the different
strategies that each player can follow in
a game and the order in which those
strategies get chosen.

Achterwaartse
inductie

Strategische stappen

Meestal opgelost dmv backwards
induction

Begin bij de beste uitkomst van de
laatste beslisser en kies dan je winst zo
hoog mogelijk gegeven de mogelijke
reacties van de tegenpartij op jouw
(first mover) beslissing.
Actions that a player takes in an early
stage of a game that alter the player’s
behavior and the other players’
behavior later in the game in a way that
is favorable to the first player

Een actie de je later in het spel nut
oplevert omdat het je andere spelers
dwingt om hun stappen aan te passen.
Kenmerken:
•
•
•

Zichtbaar
Gemakkelijk te begrijpen door
de opponenten, niet dubieus
(!)
Moeilijk terugkeerbaar, dus je
sluit opties voor jezelf uit
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