EXAMENVRAGEN Bedrijfseconomie Januari 2018
(het examen bestaat uit 25 multiplechoice-vragen, u start op -5 en er is geen giscorrectie. De nadruk
ligt op redeneren en economische mechanismes. )
1)

2)

3)

1e wet van Gossen zegt dat
a) Marginale nut stijgt naarmate consumptie stijgt
b) Marginale nut daalt naarmate consumptie stijgt
c) Totaal nut stijgt naarmate consumptie stijgt
d) Totaal nut daalt naarmate consumptie stijgt
Een visser heeft geen diepvriezer om zijn vis in te bewaren. Wat is het effect op de prijselasticiteit van
zijn aanbod?
a) inelastisch
b) Elastisch
c) Elastischer dan wanneer hij een diepvriezer zou hebben
d) ??
Wat is de opportuniteitskost van een aardappel uitgedrukt in bieten?
Aantal kilo per dag:
Biet

Aardappel

150

50

a)
b)
c)
d)

3
1/3
2/3
4/3

4)

Overheid voert een preventiecampagne tegen illegale drugs zodat er minder druggebruik is. Wat is het
resultaat?
a) Prijs drugs stijgt, drugsmisdaad stijgt
b) Prijs drugs stijgt, drugsmisdaad daalt
c) Prijs drugs daalt, drugsmisdaad stijgt
d) Prijs drugs daalt, drugsmisdaad daalt

5)

Effect van protectionisme van Trump in belgische economie:
a) Rente stijgt, binnenlandse economie daalt
b) Rente stijgt, binnenlandse economie stijgt
c) Rente daalt, binnenlandse economie daalt
d) Rente daalt, binnenlandse economie stijgt

6)

Wat is fout?
a) Optimale productiehoeveelheid bevindt zich waar MK en MO snijden
b) Optimale productiehoeveelheid bevindt zich in het minimum van GTK
c) GVK<P
d) GO en MO zijn altijd gelijk bij prijszetter (fout)

7)

Figuur waarop je moest aanduiden welke zone (surplus) er verandert tussen twee situaties (voor en na
invoerheffing)
a)
b)
c)
d)

8)

Prijsdiscriminatie leidt tot:
a) Stijging Consumentensurplus
b) Maatschappelijk welvaartsverlies

c)
d)
9)

Stijging Producentensurplus
???

Het uittreden van een producent in monopolistische concurrentie leidt tot:
a) Verschuiving Marginale Kost naar rechts
b) Verschuiving Marginale Kost naar links
c) Verschuiving vraag naar rechts
d) Verschuiving vraag naar links

10) Casus: over melkreductie naar aanleiding van wat wordt deze reductie ingevoerd? (Ongeveer)
a) Er was een bodemprijs die leidde tot overschot
b) Er was een plafondprijs die leidde tot overschot
c) Er was een bodemprijs die leidde tot tekort
d) Er was een plafondprijs die leidde tot tekort
11) Bij een quotum van … valt het welvaartsverlies het meest op de consumenten bij:
a) Inelastische vraag
b) Inelastisch aanbod
c) Elastische vraag
d) Elastisch aanbod
12) Er is een verwachte prijsstijging van olie, zowel vraag- als aanbodcurve zal verschuiven, wat weet je
zeker?
a) Evenwicht stijgt
b) Evenwicht daalt
c) Prijs en evenwicht stijgen
d) Prijs en evenwicht dalen
13) Het Russisch embargo tegen Europese goederen werd onlangs versterkt. Wat gebeurt er met de
IS-LMcurve?
a) IS-curve verschuift naar rechts
b) IS-curve verschuift naar links
c) LM-curve verschuift naar rechts
d) LM-curve verschuift naar links
14) Wat is het effect van technologische vooruitgang op de competitiviteit van de Belgische economie?
a) Lonen dalen
b) Productiviteitstoename door aparatuur
c) Productiviteitsafname van arbeiders
d) ??
15) Iets over een onderzoek van 1995-2015 over technologie
a) Arbeidsparticipatie van de bestudeerde landen daalt.
b) Arbeidsparticipatie van Zweden daalt.
c) Arbeidsparticipatie van VS stijgt.
d) Arbeidsparticipatie van België en zweden stijgt.
16) Een figuur van Perfecte competitie, duid aan wat correct is
a) Alle vragen correct
b) Er is geen economische winst
c) De hoeveelheidsproductie is optimaal
d) MK snijdt in het minimum van GTK

17) Welke producten worden het zwaarst belast? Die met een
a) Inelastische vraag
b) Elastische vraag
c) Elastisch aanbod
d) Inelastisch aanbod
18) (iets met deze antwoordopties)
a) Last van belasting zwaarst voor consumenten
b) Last van belasting zwaarst voor producenten
c) ??
d) ??
19) Wat gebeurt er op LT bij perfect concurrentiële markt?
a)
b)
c)
d)
20) Wat heeft FED gedaan om liquiditeit te verbeteren?
a) Obligaties verkocht
b) Rente verlaagt
c) Rente verhoogt
d) Geen van bovenstaande is correct
21) Vraag over ECB
a)
b)
c)
d)
22) Fileprobleem en er wordt congestietaks gehoffen. Het fileprobleem wordt hierdoor verminderd en:
a) De last hiervoor wordt gedragen door de consument
b) Zowel consumenten als producenten
c) De producent
23) Wat is het verschil tussen importland en land dat eigen industrie beschermt (wereldprijs + heffing)
inzake de welvaart (en inkomsten)?
a)
b)
c)
d)
24) Verandering van btw op herstellingen van 21% naar 6%: wat gebeurt er met de vraag en wat is het
doel?
a) Geen van onderstaande
b) Regering wilt hierdoor de vraag naar tweedehandsgoederen doen dalen
c) Regering wilt hierdoor de vraag naar tweedehandsgoederen doen toenemen
d) Overheid wilt het aanbod van tweedehandsgoederen doen afnemen
25) Een efficiëntere productiviteit bij een boer zal waarschijnlijk leiden tot
a) Een daling van de omzet door de inelastische vraag
b) Een stijging van de omzet door de elastische vraag
c) Een stijging van de omzet door de inelastische vraag

d)

…

26) Een verwachte prijsstijging van de olie die zowel de consument als de producent beïnvloedt, zal
waarschijnlijk leiden tot
a) Een toename van prijs en evenwicht
b) Een daling van prijs en evenwicht
c) Een stijging van het evenwicht
d) Een daling van het evenwicht

