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MARKTEN EN MARKTVORMEN

Producenten: goederenmarkt basisbegrippen

M Het begrip ‘markt’ is niet eenduidig; er zijn
    verschillende markten, waaronder:
    F concrete markt
    F abstracte markt
    F markt volgens marketing

M Niet te verwarren met ‘marktvorm’:
    F het geheel van omstandigheden waaronder 
        de concurrentie tussen aanbieders plaats-
        vindt (waaronder: monopolie, oligopolie,
        monopolistische concurrentie en volkomen
        concurrentie)
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MARKTEN EN MARKTVORMEN

Producenten: goederenmarkt basisbegrippen

M Concrete markt (technische markt): 
    F de markt in concrete zin: een bepaalde plaats
        waar vragers en aanbieders met elkaar daad-
        werkelijk in contact (kunnen) treden, zoals:

G de straatmarkt

G veilingen (AGF, bloemen, O.G, enz.)

G beurzen:  - ‘oneigenlijk’ (op basis van monsters)
                       zoals graanbeurs
                     - ‘eigenlijk’ (op basis van vastgestelde
                       hoeveelheden van zekere kwaliteit)
                       zoals effectenbeurs 
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MARKTEN EN MARKTVORMEN

Producenten: goederenmarkt basisbegrippen

M Abstracte markt:
    F de markt in economische zin: de samenkomst
        van vraag en aanbod, waarbij de marktprijs
        tot stand komt

    F Hierbij is het niet noodzakelijk dat de
        goederen op één plaats aanwezig zijn, of dat
        de vragers en aanbieders elkaar daadwerkelijk
        ontmoeten.  Voorbeelden: kapitaalmarkt,
        vrachtenmarkt
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Producenten: goederenmarkt basisbegrippen

M De markt volgens marketing:
    F het geheel van vragende partijen naar
        bepaalde producten / diensten of naar een
        bepaald product / bepaalde dienst

    F vanuit marketing bekeken geldt dus: ‘markets
        are people’.  Het betreft hier dus markten van
        mensenmassa’s, zoals de markt van eigen
        woningbezitters, de markt van autobezitters,
        de jongerenmarkt, de seniorenmarkt, enz.
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MARKTEN EN MARKTVORMEN

Producenten: goederenmarkt basisbegrippen

M Belangrijke spelers in de markt:
    F bedrijven (in binnen- of buitenland):aanbieders
        van individuele goederen en diensten; vragers
        van kapitaalgoederen en diensten.

    F consumenten: vragers van consumptie-
        goederen en diensten; aanbieders van
        productiefactoren.

    F overheid: vrager van consumptiegoederen,
        kapitaalgoederen en diensten; aanbieder van
        collectieve goederen en diensten (justitie,
        politie, defensie, enz.); wet- en regelgever.
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MARKTEN EN MARKTVORMEN

Producenten: goederenmarkt basisbegrippen

M Nogmaals: de vraagcurve:
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MARKTEN EN MARKTVORMEN

Producenten: goederenmarkt basisbegrippen

M En: de aanbodcurve:
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MARKTEN EN MARKTVORMEN

Producenten: goederenmarkt basisbegrippen

M Ontmoeting van vraag en aanbod:
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MARKTEN EN MARKTVORMEN

Producenten: goederenmarkt basisbegrippen

M Overheidsoptreden:
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MARKTEN EN MARKTVORMEN

Producenten: goederenmarkt basisbegrippen

M Ontmoeting van vraag en aanbod:
    F Gegeven de volgende volgende vraag- en
        aanbodfuncties van een individuele producent:
        Qa = 1,5 p - 30
        Qv = -1,5 p +150
        Teken deze functies in 1 grafiek (volgende
        sheet).
        Bereken de evenwichtsprijs die voor deze
        functies geldt.
        Bereken het aanbodoverschot wanneer prijs
        met 20 stijgt.
        Bereken het vraagoverschot wanneer prijs met
        20 daalt.
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MARKTEN EN MARKTVORMEN

Producenten: goederenmarkt basisbegrippen

M Ontmoeting van vraag en aanbod:

Qa = 1,5P - 30
Qv = -1,5P + 150
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MARKTEN EN MARKTVORMEN

Producenten: goederenmarkt basisbegrippen

M Ontmoeting van vraag en aanbod:
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MARKTEN EN MARKTVORMEN

Producenten: goederenmarkt basisbegrippen

M Belangrijkste marktvormen:
    F monopolie
   (F monopsonie)
    F oligopolie (homogeen, heterogeen)
    F monopolistische concurrentie
    F volkomen concurrentie
   (F polyopsonie)

                                             ...polie >> aantal aanbieders
                                                         ...psonie >> aantal vragers
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MARKTEN EN MARKTVORMEN

Producenten: goederenmarkt basisbegrippen

M Monopolie:
    F marktvorm waarbij slechts één aanbieder van
        een bepaald product in de markt is:
        G natuurlijk monopolie: één aanbieder heeft
            het gehele aanbod van een bepaald product
            in handen (bijv.  China en REE’s-Rare Earth
            Elements, of De Beers diamanten-concern)
        G overheids- of wettelijk monopolie:
            gebaseerd op wettelijke regeling of
            verleende overheidsconcessies
        G feitelijk monopolie: gebaseerd op markt-
            situatie, kennisvoorsprong, patenten, e.d.,
            bijv. Microsoft, Apple. 
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MARKTEN EN MARKTVORMEN

Producenten: goederenmarkt basisbegrippen

M Oligopolie:
    F marktvorm waarbij een beperkt aantal
        concurrerende aanbieders van een bepaald
        product of varianten het grootste deel van 
        de markt beheersen.
    F Veelal wordt uitgegaan van een oligopolie
        wanneer de ‘C-4 index’ (de concentratiegraad,
        ofwel gezamenlijk marktaandeel, van de 4
        grootste aanbieders) > 70% bedraagt.

    F Deze marktvorm kent een tweetal varianten:
        G homogeen oligopolie;
        G heterogeen oligopolie. 
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Producenten: goederenmarkt basisbegrippen

M Oligopolie:
    F homogeen oligopolie: een beperkt aantal
        concurrenten biedt (vanuit afnemers gezien)
        volkomen identieke producten aan (bijv. de

          oliemarkt, de energiemarkt, de telefoniemarkt);
    F heterogeen oligopolie: een beperkt aantal
        concurrenten biedt elk (vanuit afnemers 
        gezien) een duidelijk verschillende variant 
        van een bepaald product aan (bijv.  scholen; bier).
    F Vanwege het weinige onderscheid in het
        aangeboden product, kan in een homogeen
        oligopolie prijsstarheid voorkomen.                >>
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MARKTEN EN MARKTVORMEN

Producenten: goederenmarkt basisbegrippen

M Oligopolie: prijsstarheid
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Producenten: goederenmarkt basisbegrippen

M Monopolistische concurrentie:
    F marktvorm waarbij een groot aantal 
        aanbieders elk een verschillend maar gelijk-
        soortig product op de markt brengt
    F deze marktvorm wordt ook wel heterogeen
        polypolie genoemd
    F bij deze marktvorm hebben de aanbieders 
        eigen klantenkringen of proberen die te 
        vormen (bijv. de detailhandel)  
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Producenten: goederenmarkt basisbegrippen

M Volkomen concurrentie:
    F marktvorm waarbij een relatief groot aantal
        aanbieders een volkomen identiek product op
        de markt aanbiedt;
    F deze marktvorm wordt ook wel volledige
        mededinging genoemd, en ook: homogeen
        polypolie en ‘perfect competition’ ;
    F bij deze marktvorm kunnen de aanbieders 
        zich niet of nauwelijks in marketing-P’s 
        onderscheiden, en kunnen vaak alleen de
        aangeboden hoeveelheden aanpassen (zgn.
        hoeveelheids-aanpassers, zoals agrariërs).
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MARKTEN EN MARKTVORMEN

Producenten: goederenmarkt basisbegrippen

M Verdiepingsvraag:
    Gegeven de totale opbrengstencurve van een zekere
     producent, zoals hieronder is weergegeven.
     Waarom kan dit nooit een volledige mededinger betreffen?
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Producenten: goederenmarkt basisbegrippen

M Antwoord :


