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CONSUMENTEN, ECONOMISCHE ASPECTEN

Consument & welvaart

M Welvaart vs. welzijn
    F Welvaart: de mate waarin de spanning tussen de
        onbeperkte behoeften enerzijds en de beperkte mid-
        delen tot bevrediging van die behoeften anderzijds, 
        is opgeheven.  (mate van loonontwikkeling, mate 
        van vrije tijd, mate van recreatiemogelijkheden, 
        mate van kwaliteit van natuurlijk leefmilieu).

    F Welvaartsvast = in relatie tot het loonpeil; 
        Waardevast = in relatie tot geldontwaarding.

    F Welzijn: de mate van behoeftenbevrediging voor
        zover geen beslag wordt gelegd op economische
        goederen (is meer psychologisch dan economisch
        begrip).
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Consument & welvaart

M Consument streeft naar maximale behoeften-
    bevrediging. Beperkingen hierbij zijn: prijzen (schaarste)
    van goederen en inkomen (budget). De consument moet
    dus steeds op basis van zijn budget kiezen tussen
    (combinaties van) verschillende goederen.  Een
    behoefteschema geeft mogelijke combinaties van de 
    door hem gevraagde goederen weer.

    Binnen de behoeften wordt onderscheid gemaakt tussen:
    F primaire behoeften (eten, kleding, huisvesting)
    F secundaire behoeften (alle andere goederen).

    Duidelijk is dat behoeften afhankelijk zijn van bepalende
    factoren zoals: biologische, sociaal-culturele, individuele
    en ook economische factoren.
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Consument & welvaart

M Een behoefteschema geeft dus mogelijke combinaties 
    van de door hem gevraagde goederen weer.

    F Voorbeeld: stel dat een consument een budget van 100
         heeft. Hij heeft slechts behoefte aan 3 goederen: een
         woning (prijs cq. lasten: 30), levensmiddelen (prijs: 5) en
         een auto (prijs:10).
         Behoefteschema's kunnen dan o.a. bijv. zijn:
         1 x woning + 8 x levensmiddelen + 3 x auto = 100
         2 x woning + 4 x levensmiddelen + 2 x auto = 100
         1 x woning + 12 x levensmiddelen + 1 x auto = 100
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Consument & welvaart

M Een preferentieschema geeft aan welk van de mogelijke
    behoefteschema's de consument de voorkeur geeft, hier
    mogelijk de combinatie:

               1 x woning + 12 x levensmiddelen + 1 x auto.
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Consument & welvaart

M Consument streeft tevens naar nutsmaximalisatie: prijs /
    prestatie naar budget, waarbij:

    Wet van het afnemende grensnut (1e wet van Hermann
    Heinrich Gossen, Duitse econoom, 1810 - 1858): 
    "Het grensnut (de extra behoeftenbevrediging van de
    laatste verkregen eenheid van een goed) daalt naarmate
    men meer van dit goed consumeert."

M Daarom zal de voorkeur van een consument niet door-
    lopend uitgaan naar hetzelfde goed, en zal vroeg of laat
    worden overgeschakeld op een substituutgoed. 
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Consument & welvaart

M Indifferentiecurves:
    zijn weergaven betreffende behoefteschema's die voor
    de consument eenzelfde nut (’nut’waarde) opleveren:

M Voor iedere consument
    kunnen een oneindig 
    aantal indifferentiecurves worden opgesteld, oplopend
    van combinaties van goederen die vrijwel geen nut voor
    de consument opleveren tot combinaties die zeer veel nut
    opleveren.
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Consument & welvaart

M Door middel van een budgetlijn kunnen de verschillende
    goederencombinaties worden aangegeven die de
    consument op basis van zijn inkomen en de prijzen van 
    de goederen kan aanschaffen.  De budgetlijn kan
    veranderen door:
    F verandering van het 
        inkomen
    F prijsverandering van
        de goederen.: 
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Consument & welvaart

M De optimale goederencombinatie die voor de consument
    het meeste nut oplevert, wordt (grafisch) gevormd door
    het raakpunt van budgetlijn en de van de oorsprong O
    verst weggelegen betreffende indifferentiecurve.
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Consument & welvaart

M Consumptiebeleid en overheid, motieven:
    F bescherming consument (rechtsbescherming)
    F opvoedkundige motieven (onderwijs en cultuur)
    F bevordering positieve externe effecten (samenleving)
    F terugdringing negatieve externe effecten (milieu,
        uitputting grondstoffen).
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Consument & welvaart

M Consumptiebeleid en overheid, maatregelen:
    F accijnzen (bijv. benzine, tabak)
    F b.t.w. (0%, 6%, 21%)
    F andere belastingmaatregelen (waaronder aftrek
        hypotheekrente)
    F subsidies (cultuur)
    F maximumprijzen (huurprijzen, v/h: benzine)
    F voorlichting geven (postbus 51)
    F kwaliteitseisen vaststellen (voeding en waren)
    F voorschriften (bijv. betreffende producten)
    F mededingingsbeleid (eerlijke concurrentie, geen kartel-
        vorming)
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Consument & welvaart

M Vraagfunctie, individueel / collectief:
    Een vraagcurve is de grafische weergave van verschil-
    lende hoeveelheden van een product of dienst, die bij
    verschillende prijzen op een bepaald moment op een
    bepaalde markt door een zekere groep afnemers 
    gevraagd (kunnen) worden.  Vraagcurves kunnen uiteen-
    lopende vormen hebben, waaronder:  

Voor de eenvoud worden vraagcurves veelal als lijnen
weergegeven.   
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Consument & welvaart

M Vraagfunctie, individueel / collectief: 
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Consument & welvaart

M Vraagfunctie, individueel / collectief:
    Vraagfuncties kunnen in wiskundige vorm worden aange-
    geven.
    Stel: Q

v
 = -5P + 100

    waarbij: P = prijs en Q
v
 = gevraagde hoeveelheid

    Teken de grafiek die hierbij hoort (volgende sheet).

    Doe dit ook voor de vraagfunctie:
    Qv = -0,2P + 20

    Welke conclusies kunnen op basis van deze grafieken
    gedaan worden met betrekking tot de vraag naar de
    betreffende soorten goederen? 
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Consument & welvaart

M Vraagfunctie, individueel / collectief:

Qv
1
 = -5P + 100

Qv
2
 = -0,2 + 20
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Consument & welvaart

M Vraagfunctie, individueel / collectief:
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Elasticiteiten

M Verloop van vraagcurve / aanbodcurve,
    bepalend voor de sterkte van reactie van q.
    Elasticiteit heeft te maken met veranderingen in
    grootheden: oorzaak (bijv.  prijs- of koopkrachts-

     verandering) en gevolg (afzetverandering)

M Algemeen geldt:
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Elasticiteiten

M Onderscheiden wordt:

    F prijselasticiteit (elasticiteit van de vraag)
    F aanbodelasticiteit (hier niet relevant)
    F kruislingse elasticiteit, m.b.t. 2 producten
    F inkomenselasticiteit



Een productmanager wil de afzet van zijn product
verhogen en overweegt de prijs ad € 7,50 per stuk
te verlagen tot € 6,75.
De omzet over het afgelopen jaar bedroeg
€ 1.312.500. Volgens statistieken moet de product-
manager rekening houden met een prijselasticiteit
van -1,5.
Wat zal naar verwachting de jaaromzet bedragen
na toepassing van de beoogde prijsverlaging?
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Elasticiteiten

M Prijselasticiteit (van de vraag) e
v
:

    de relatieve (=%) verandering van de gevraag-
    de hoeveelheid q van een bepaald product in
    relatie tot de relatieve (=%) verandering van de
    prijs van dat product, ofwel:

M de mate waarin de vraag van afnemers reageert
    op prijsveranderingen van een bepaald product

M in formulevorm: 
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Elasticiteiten
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Elasticiteiten

M Voorbeeldberekening prijselasticiteit:   
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Elasticiteiten

M Voorbeeldberekening prijselasticiteit: 
    oplossing:   € 1.358.438    
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Elasticiteiten
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Elasticiteiten
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Elasticiteiten

M Kruiselingse prijselasticiteit e
k
:

    de relatieve (=%) verandering van de gevraag-
    de hoeveelheid q van een bepaald product in
    relatie tot de relatieve (=%) verandering van de
    prijs van een ander product, ofwel:

M de mate waarin de vraag van afnemers naar één
    product reageert op prijsveranderingen van een
    ander product

M in formulevorm: 
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Elasticiteiten

M 3 Situaties kruiselingse prijselasticiteit e
k
:  
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Elasticiteiten

M Inkomenselasticiteit e
 i
:

    de relatieve (=%) verandering van de gevraagde
    hoeveelheid q van een bepaald product in relatie 
    tot de relatieve (=%) verandering van het
    inkomen i van de consument, ofwel:

M de mate waarin de vraag van de consument naar
    een bepaald product reageert op veranderingen van
    het inkomen

M in formulevorm: 
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Elasticiteiten

M 3 Situaties inkomenselasticiteit e
i
:  


