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Voorwoord
Dit samenvattend werk dat de micro-economie behandelt is gebaseerd op de vierde editie van het
boek Microeconomics, geschreven door David Besanko en Ronald Braeutigam. Naast de concepten
uit het boek worden ook topics behandeld die gezien worden in het opleidingsonderdeel Microeconomie gedoceerd door Prof. De Borger aan de faculteit TEW van de Universiteit Antwerpen.
Vele concepten die behandelt worden, kunnen als herhaling beschouwd worden, daar ze al gezien
werden in de cursus Algemene Economie uit de 1ste Bachelor. Voor de eenvoud werd voor de lezer
een (*) toegevoegd aan de titels van de onderdelen die “nieuw” zijn en waarbij in de hoorcolleges
langer bij werd stilgestaan. Het spreekt voor zich dat deze onderdelen meer kans hebben om
onderwerp te zijn van een examenvraag dan de herhaling, maar verlies zeker ook die basisconcepten
niet uit het oog.

Advies voor het examen
Mede dankzij deze samenvatting ben ik erin geslaagd om een 19 te behalen voor dit
opleidingsonderdeel. Een goede samenvatting is echter maar de basis, het frequent bijwonen van de
hoor- en werkcolleges zijn minstens zo belangrijk.
Naar het examen toe zijn vooral de wiskundige bewijzen en de grafische weergaven van deze
modellen belangrijk. Ik raad u dan ook aan om de opgenomen grafieken aandachtig te analyseren
door ze apart opnieuw te schetsen. Probeer ook de grafieken van de situaties die niet in het boek of
dit werk zijn afgebeeld zelf te tekenen. Hetzelfde geldt voor de wiskundige bewijzen: je leert ze het
best door ze zelf te maken.
De meeste vragen komen uit de latere hoofdstukken, leer ze dus best niet als laatste.
Ik wens u alvast veel studeerplezier toe.

De auteur
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H1. ECONOMISCHE PROBLEMEN ANAYSEREN
1.1

Waarom micro-economie studeren?
Economie = wetenschap die de allocatie van schaarse middelen ter bevrediging van
ongelimiteerde menselijke behoeften bestudeert.

oneindige
behoeften

schaarse
middelen
keuze
probleem

Micro-economie:
Mikros (klein)
Bestudeert economisch gedrag van individuele economische agenten en hun
onderlinge interactie
Macro-economie:
Makros (groot)
Bestudeert hoe een volledige nationale economie zich ontwikkelt

1.2

Drie Analytische hulpmiddelen
Economisten gebruiken economische modellen om de realiteit te bestuderen. Deze modellen
zijn een abstractie van de werkelijkheid. Ze brengen het te onderzoeken fenomeen terug tot
de essentie.
Onderscheid tussen:




Exogene variabele
o wordt als gegeven beschouwd
o waarde w bepaald door proces dat niet onder het model valt
Endogene variabele
o waarde w bepaald door het bestudeerde model

1.2.1 Beperkte optimalisatie
Het maken van de beste (optimale) keuze, rekening houdend met keuzebeperkingen.
Beperkt optimalisatie probleem bestaat uit 2 delen:



Doelfunctie:
Relatie tussen de variabelen die we wensen te optimaliseren (max. of min.)
Beperkingen:
wiskundige uitdrukking van de economische beperkingen

Voorbeelden: HB p. 7 – 8
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Marginaal denken




Voor de hand liggende oplossingen voor problemen zijn niet altijd correct.
“marginaal”: hoe verandert een afhankelijke variabele als we 1 eenheid van een
onafhankelijke variabele toevoegen?
= (partiële) afgeleide!!!

1.2.2 Evenwichtsanalyse
Evenwicht = een conditie die behouden blijft zolang er geen uitwendige factoren inspelen op
het systeem
Wanneer het systeem niet in evenwicht is, is er een kracht aanwezig die het systeem terug in
evenwicht brengt.

1.2.3 Vergelijkende statistieken
Gebruikt voor onderzoek hoe een exogene variabele een endogene variabele zal beïnvloeden
= “before-and-after” analyse:
uitgangspositie met initiële waarden voor exogene variabelen
eindpositie: hoe is de endogene variabele veranderd door een shock in exogene var.?
de weg tussen de twee posities is ons onbekend!!!
Toegepast op optimalisatie problemen en evenwichtsanalyses

1.3

Positieve en normatieve analyse
Positieve analyse:
 Probeert uit te leggen hoe een economisch systeem werkt
 Tracht te voorspellen hoe een economisch systeem verandert in de tijd
 Tools:
o Uitleggende vragen: Wat gebeurt er? Wat is er gebeurt?
o Voorspellende vragen: Wat zal er gebeuren als…?
Normatieve analyse:
 Zoekt naar de beste mogelijkheid tussen verschillende beleidskeuzes
 Tools:
o Voorschrijvende vragen: Wat moeten we doen om… ?
 Vooral gebruikt bij topics rond sociaalwelzijn
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H2. VRAAG EN AANBOD ANALYSE
2.1

Vraag, aanbod en marktevenwicht
Het principe van vraag en aanbod geldt enkel bij zuivere markten!
Zuivere markt/zuivere mededinging:




Groot aantal kopers en verkopers
“Price-taking”: individuele koop/verkoop transacties hebben geen effect op de markt
Geen enkele partij heeft info die gebruikt kan worden om de andere uit te buiten

Basiskarakteristieken van een markt:




Handelsgoed: het product dat verkocht/aangekocht wordt
Locatie:
de plaats waar de transacties doorgaan
Tijd:
de periode waarin de transacties plaatsvinden

2.1.1 Vraagcurves
Vraagcurve

= curve die toont welke hoeveelheden consumenten bereid zijn te
kopen bij verschillende prijzen
WANNEER ANDERE FACTOREN CONSTANT BESCHOUWD WORDEN !!!

Aggregatieve vraag



= totale vraag van alle kopers van het goed op de markt

Directe vraag = vraag naar het goed voor directe consumptie
Afgeleide vraag = vraag naar het goed, afkomstig van de vraag naar een ander goed
(= uitgestelde consumptie; goed is grondstof voor een ander goed)

Wet van de vraag
= inverse relatie tussen prijs en gevraagde hoeveelheid, wanneer alle andere factoren
constant zijn.

2.1.2 Aanbodcurves
Aanbodcurve

=

curve die toont hoeveel verkopers bereid zijn te verkopen tegen
verschillende prijzen.
WANNEER ANDERE FACTOREN CONSTANT BESCHOUWD WORDEN !!!

Wet van het aanbod
= positieve relatie tussen prijs en aangeboden hoeveelheid, wanneer alle andere
factoren constant zijn.

2.1.3 Marktevenwicht
Marktevenwicht =

situatie waarin er geen tendens is voor de marktprijs om te
veranderen, zolang als exogene variabelen niet veranderen.
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Aanbodoverschot

bij gegeven prijs zal aanbod hoger zijn dan vraag => marktkrachten
brengen prijs naar beneden

Aanbodtekort

bij gegeven prijs zal vraag hoger zijn dan aanbod => marktkrachten
brengen prijs naar boven

2.1.4 Veranderingen in vraag en aanbod
Beweging LANGS de vraagcurve



De prijs van het goed verandert
Andere factoren blijven constant!!!

Beweging VAN de vraagcurve



Hele curve verschuift naar boven/onder
Exogene factoren zijn gewijzigd
o Inkomen
 Normale goederen:
inkomen ↗ = vraag ↗
 Inferieure goederen: inkomen ↗ = vraag ↘
o Prijzen van gerelateerde goederen
 Substituten
 = goederen die elkaar volledig kunnen vervangen
(bevredigen zelfde behoefte)
 Vb. elektriciteit en aardgas
 Prijs A ↗ = vraag B ↗
 Complementen
 = goederen die samen verbruikt worden
 Vb. auto’s en benzine
 Prijs A ↗ = vraag B ↘
o Reclame
 Meestal positieve invloed op vraag
 In sommige gevallen niet:
Vb. rookwaren: bepaald merk maakt reclame, vraag naar rookwaren
stijgt, maar niet de specifieke vraag naar het merk.
 => afhankelijk van de merkgebondenheid!
o Andere factoren: voorkeur, …

Beweging LANGS de aanbodcurve



Prijs van het goed verandert
Andere factoren blijven onveranderd!

Beweging VAN de aanbodcurve



Hele curve verschuift
Exogene factoren veranderen: bereidheid om te verkopen w beïnvloed
o Bereidheid om te verkopen ↗: curve naar rechts
o Bereidheid om te verkopen ↘: curve naar links
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De vraag- en aanbodcurves zijn niet observeerbaar! Men observeert slechts één punt op een
gegeven tijdstip. Dit punt is het marktevenwicht (evenwichtsprijs + verhandelde
hoeveelheid). Verzamelde punten zijn slechts een verzameling van verschillende
marktevenwichten, ze geven dus geen enkele informatie over de vraag/aanbod.

2.2

Prijselasticiteit van de vraag
=> weergeeft prijsgevoeligheid
Met welk percentage wijzigt de gevraagde hoeveelheid bij een verandering van 1% vd prijs?

Prijselasticiteit is afhankelijk van het uitgangspunt!
Boogelasticiteit: gemiddelde van twee uitgangsmogelijkheden
(
(
(

)
)
)

Onafhankelijk van het uitgangspunt

Perfect elastisch

Elastisch

Unitair

Inelastisch

Perfect inelastisch

2.2.1 Elasticiteit langs specifieke vraagcurves
Lineaire vraagcurve

Inverse vraagcurve = prijs in functie van gevraagde
hoeveelheid.
Choke prijs = prijs waartegen de vraag op nul valt.
(

Bijzondere punten: (


Choke prijs: (



Middelpunt: (



Nulwaarde: (

) (

)

(

)

)
)
)
)
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Constante Elasticiteit curves

2.2.2 Prijselasticiteit van de vraag en totale inkomsten
( )

Totale inkomsten (Total Revenue)

Vermits de hoeveelheid een functie is van de prijs:
Prijs ↗ ≠ inkomsten ↗
Een hogere prijs doet immers de hoeveelheid dalen. De mate waarin dit gebeurd is
afh. v. de prijselasticiteit van de vraag.
Effect van een prijsverhoging op de totale inkomsten:
(

( ))

( )

( )

( ) (

( )
( )

)

( ) (

)

Verandering i/d inkomsten enkel afh. v/d elasticiteit:



Inelastische vraag:
Elastische vraag:

prijs ↗ = inkomsten ↗ (terugval vraag te verwaarlozen)
prijs ↗ = inkomsten ↘ (vraag valt te sterk terug)

2.2.3 Determinanten voor de prijselasticiteit van de vraag








Beschikbaarheid van directe substituten
o Vraag zeer prijsgevoelig:
meer elastisch
o Immers eenvoudig overstappen naar ander product als te duur
Definitie van de markt
o Hoe smaller de markt gedefinieerd w, hoe meer elastisch
o Vb.: vraag naar huizen minder elastisch dan vraag naar huizen in A’pen
Basisgoederen versus luxegoederen
o Hoe luxueuzer, hoe elastischer
o Als luxe te duur wordt, doet men het al snel wat minder luxueus
Tijdsperspectief (KT vs. LT)
o LT: meer elastisch
 Vb.: hogere benzine prijs:
 KT: nog steeds met auto gaan
 LT: nadenken om over te schakelen op openbaar vervoer
o UITGEZONDERD DUURZAME GOEDEREN
 LT: minder elastisch
 Geplande aankopen worden na prijsstijging uitgesteld, op LT
zal men toch het oude toestel moeten vervangen.
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2.2.4 Markt gebonden versus merk gebonden prijselasticiteiten
Inelastische vraag voor een product op marktniveau, impliceert NIET ALTIJD een inelastische
vraag voor het product op individueel producentenniveau. Dit is afhankelijk van de
aanwezigheid van substituten. Het kan zijn dat er geen substituten zijn voor een bepaald
product op marktniveau (vb. sigaretten), maar wel op individueel producentenniveau (vb.
verschillende merken van sigaretten).

2.3

Andere elasticiteiten

2.3.1 Inkomenselasticiteit van de vraag
=> weergeeft inkomensgevoeligheid van de vraag
Met welk percentage wijzigt de vraag als het inkomen met 1% wijzigt en andere factoren
constant blijven?

Op basis van inkomenselasticiteit kan men goederen indelen in 4 categorieën:
 Normale goederen:
consumptie ↗ bij I ↗


Inferieure goederen:



Noodzakelijke goederen:



Luxegoederen:

consumptie ↘ bij I ↗

2.3.2 Kruiselingse prijselasticiteit van de vraag
=> weergeeft gevoeligheid van de vraag aan de prijs van een ander goed
Met welk percentage wijzigt de vraag als de prijs van een ander goed met 1% wijzigt?

Substituten:
 Vraag naar i ↗ als prijs j ↗

Complementen:
 Vraag naar i ↘ als prijs j ↗


2.3.3 Prijselasticiteit van het aanbod
=> weergeeft de prijsgevoeligheid van het aanbod
Hoeveel verandert de aangeboden hoeveelheid als de prijs met 1% wijzigt?
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Factoren die prijselasticiteit van het aanbod bepalen:
 Mate waarin bedrijven in staat zijn om het aanbod op te drijven
o Vb. bouwgronden aan de kust: inelastisch
o Boeken, auto’s, … elastisch
 Tijdsperiode:
o Aanbod elastischer op lange termijn
o UITZONDERING: sommige mineralen (goud, zilver, …)
 Op KT kan aanbod ↗ (verkoop v juwelen etc.)

2.4

Elasticiteit op lange termijn versus korte termijn

2.4.1 Grotere elasticiteit op LT dan in KT
Consumenten kunnen niet altijd op korte termijn drastisch hun vraag verminderen.
(vb. stijging gasprijs, pas op LT verbruik effectief drastisch kunnen verminderen)
LT-vraagcurve:
 Consumenten kunnen zich volledig aanpassen aan de prijsveranderingen
 Curve is vlakker => grote elasticiteit
KT-vraagcurve:
 Consumenten kunnen zich niet direct aanpassen aan prijsveranderingen
 Curve is steiler => minder elasticiteit
Producenten kunnen ook niet direct reageren op prijsveranderingen
(vb. stijging prijs, pas op LT meer arbeid + machines om meer te produceren)
LT-aanbodcurve:
 Producenten kunnen zich volledig aanpassen aan de prijsveranderingen
 Curve is vlakker => grote elasticiteit
KT-aanbodcurve:
 Producenten kunnen zich niet direct aanpassen aan prijsveranderingen
 Curve is steiler => minder elasticiteit

2.4.2 Grotere elasticiteit op KT dan in LT
Voor sommige goederen minder elasticiteit op lange termijn
Duurzame goederen:

Goederen die lange tijd gebruikt kunnen worden

Vb. stijging prijs vliegtuigen:
 LT: maatschappijen hebben vliegtuigen nodig en blijven kopen
 KT: uitstelgedrag: huidige toestellen langer gebruiken (meer waar voor geld)

9

2.5

Back-of-the-Envelope Calculations

2.5.1 Opstellen van lineaire vraagcurves via hoeveelheid, prijs en elasticiteit
Het opstellen van een vraagcurve op basis van statistische technieken kan zeer tijdrovend en
duur zijn en is bovendien niet altijd mogelijk. Op basis van één enkele observatie van het
marktevenwichtspunt (verhandelde hoeveelheid, marktprijs) en een schatting van de
prijselasticiteit van de vraag zijn voldoende om de vraagcurve vrij nauwkeurig lineair te
benaderen.
Lineaire vraagcurve:

Uit de afleiding van de prijselasticiteit halen we factor b:

Dit substitueren we in het functievoorschrift om a te berekenen:

(
(

)
)

2.5.2 Identificeren van vraag en aanbodcurves (Identificatieprobleem)
Veranderingen in de vraag, te wijten aan andere factoren dan de prijs, laten toe de
aanbodcurve te identificeren.
Veranderingen in het aanbod, te wijten aan andere factoren dan de prijs, laten toe de
vraagcurve te identificeren.
IN DE VERONDERSTELLING DAT DE ANDERE CURVE NIET BEWEEGT! ! !
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Eens de hellingen gekend zijn, kan men ook terugrekenen om het intercept te bepalen.
Nogmaals: deze afleidingen zijn enkel mogelijk als de andere curve niet beweegt!

2.5.3 Herkennen van prijselasticiteit van de vraag in aanbodsprongen
Elastische vraag:
Aanbod stijging/afname heeft kleine impact op prijsverandering.
Aanbod drastisch gewijzigd + kleine prijsverandering = elastische vraag
Inelastische vraag:
Aanbod stijging/afname heeft grote impact op prijsverandering.
Aanbod drastisch gewijzigd + grote prijsverandering = inelastische vraag
(zie fig. 2.22 HB p.62)
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H3. CONSUMENTEN VOORKEUR EN NUTSCONCEPT
3.1

Representaties van voorkeuren
Goederenbundel:

een combinatie van goederen en diensten die een consument zou
kunnen consumeren.

Consumentenvoorkeur:hoe zou een consument 2 goederenbundels rangschikken naar
voorkeur, in de veronderstelling dat de goederenbundels bereikbaar
zijn tegen elke prijs.

3.1.1 Assumpties over consumentenvoorkeuren
1. Voorkeuren zijn compleet
Er moet een keuze gemaakt kunnen worden:
A geprefereerd boven B
B geprefereerd boven A
indifferent: even blij met A als met B
2. Voorkeuren zijn transitief
3. Voorkeuren zijn monotoon (meer is beter)
“niet verzadiging”: we hebben altijd liever wat meer dan dat we nu hebben.
Kritische kantlijn: Transitiviteit & leeftijd
Transitiviteit geldt zelden voor kinderen!
Ook voor volwassenen geldt transitiviteit voor 13% v/d mensen niet
Toch kunnen we transitiviteit nog gebruiken in onze voorspellingen, aangezien de micro-economie
voorspellingen maakt voor groepen van mensen en niet voor individuen.

3.1.2 Ordinale en kardinale rangering

3.2

Ordinale rangering:

geeft aan of dat een consument de ene goederenbundel prefereert
boven de andere, maar geeft geen indicatie over hoeveel meer ze A
prefereert boven B. M.a.w. er is geen informatie over de intensiteit
van de voorkeuren.

Kardinale rangering:

een kwantitatieve uitdrukking voor de intensiteit van de
consumentenvoorkeur voor een bepaalde bundel. Hier kan men
zeggen dat de consument A 3 keer meer prefereert dan B.

Nutsfuncties
= functie die het niveau van voldoening voor een willekeurige goederenbundel weergeeft.
Nut is een ordinale grootheid !!!
Nutsfunctie laat ons enkel toe te bepalen welke goederenbundel geprefereerd zal
worden, we weten echter niet hoeveel keer meer zij die prefereert boven de andere.
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3.2.1 Voorkeuren met één goed: Marginaalnutsconcept
Marginaalnut: de graad waarin het nut verandert als er meer geconsumeerd wordt van een
bepaald goed. (Andere goederen blijven onveranderd.)

De extra voldoening van het consumeren van een extra eenheid van het goed is afhankelijk
van de hoeveelheid die al geconsumeerd is.
Aandachtspunten:





Totaal nut en marginaal nut kunnen niet op dezelfde grafiek getekend worden
o Andere eenheid!!!
 Totaal nut uitgedrukt in bepaalde dimensie
 Marginaal nut uitgedrukt in nut per eenheid van het goed
Marginaal nut is de helling van de nutsfunctie
o Volgt uit de wiskundige definitie voor afgeleiden
De relatie tussen totale en marginale functies geldt ook voor andere principes
o Marginale functies weergeven de helling van totale functies
o Marginale functies zijn de afgeleide van totale functies

Principe van dalend marginaal nut
Hoe meer we iets consumeren, hoe minder extra nut een extra eenheid zal opleveren
Nadat we een bepaalde hoeveelheid hebben geconsumeerd zal het marginaal nut afnemen
Is meer altijd beter?
Voor bepaalde goederen zal er een punt komen waar we zoveel van het goed geconsumeerd
hebben dat een extra hoeveelheid ons geen extra nut meer zal opleveren (m.a.w. marginaal
nut is nul). Consumeren we in dat geval toch nog een extra hoeveelheid dan zal de
nutsfunctie dalen (m.a.w. marginaal nut is negatief), de consumptie van een extra
hoeveelheid laat dan ons totaal nut afnemen.
We kunnen er echter vanuit gaan dat deze situatie zich niet zal voordoen, aangezien een
consument geen extra hoeveelheid zal aankopen als hem dat geen bijkomend of zelfs een
dalend nut oplevert. De monotone eigenschap van het nut houdt dus stand voor de
hoeveelheid goederen die de consument maximaal zal consumeren.
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3.2.2 Voorkeuren met meerdere goederen: Marginaal nut,
indifferentiecurves, en marginale substitutiegraad
Marginaal nut: de graad waarin het nut verandert als er meer geconsumeerd wordt van een
bepaald goed. (Andere goederen blijven onveranderd.)

Nutsfunctie is functie in 2 variabelen => grafiek in 3D!
Indifferentie curve:

curve die de goederenbundels verbindt die een consument hetzelfde
nut opleveren. => in 2D!

Eigenschappen van indifferentie curves
1. negatieve helling
(veronderstel dat de consument van beide goederen liever meer heeft => marginaal nut
van beide goederen positief)

Geel gebied: meer van beiden = hoger nut
Roze gebied: minder van beiden = lager nut
Wit gebied: 1 goed neemt toe, ander neemt af
=> IC moet hier doorlopen
 IC heeft dus negatieve helling
2. convex t.o.v. de oorsprong
Marginale substitutiegraad: de bereidheid om het ene goed op te geven voor meer van
het andere, gegeven dat je hetzelfde nut krijgt.
|

|

Dalende marginale substitutiegraad: hoe minder we van het goed y hebben, hoe minder
we bereid zijn op te geven in ruil voor 1 eenheid x
 MRS neemt af
 Helling vd curve neemt af (w vlakker)
Door de dalende MRS gaan we dus van een steile naar een vlakkere curve => convex!
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Gevolg: tussenwaarden worden geprefereerd boven extremen:

Extremen A en B: we hebben liever meer van het andere goed
Als we van elk evenveel hebben levert ons dit meer nut op
=> Het midden van de rechte die A en B verbindt moet dus op een
hoger nutsniveau liggen. Dit kan alleen als de curves convex zijn!

3. kunnen niet snijden
snijden ze wel, dan leidt dit tot een contradictie:

Bundel S bevat meer van elk dan bundel T
Bundel R bevat meer van elk dan bundel Q
Contradictie:
Gevolg hiervan is dat een goederenbundel slechts op één indifferentiecurve kan liggen.
4. zijn niet “dik”

B bevat meer van elk dan A

B levert meer nut dan A, kan dus niet op
zelfde nutsniveau liggen!
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3.3

Speciale voorkeuren

3.3.1 Perfecte substituten




Marginale substitutiegraad is constant
o Op elk moment bereid een vaste hoeveelheid van y op te geven voor een
extra hoeveelheid x
Indifferentiecurve is een rechte
(

)
(

)

(

)

3.3.2 Perfecte complementen
= goederen die de consument altijd in een vaste
verhouding wenst te consumeren
Vb.: Altijd 1 rechter schoen met 1 linker schoen;
Altijd 1 A320 met 2 motoren; Altijd 1 tas koffie met
1 klontje suiker; …
(

{

)

}

3.3.3 De Cobb-Douglas Nutsfunctie
(

)

Eigenschappen:
 Marginaal nut voor beide goederen positief:
(
)
(

)

“Meer is beter” voor beide goederen
IC heeft negatieve helling


Marginale substitutiegraad is dalend
(

)

(

)

(als x toeneemt, daalt MRS)
Gevolg: IC is convex
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3.3.4 Quasilineaire nutsfuncties (*)
(



( )

)

( )

: willekeurige stijgende functie in x
: lineair verband in y
(

)
(

=> niet-lineair verband in x
( )

)
( )

Marginale substitutiegraad is enkel afhankelijk van x:
 Als we x constant houden, dan verschuift IC parallel:

De vraag naar x wijzigt niet bij veranderend inkomen

Fundamentele vraag: Maakt consumptie gelukkiger? (*)
1ste studie:

We bevragen een steekproef van mensen uit verschillende inkomensklassen naar hun
geluk op een schaal van 1 tot 10.
We zien dat er een kleine stijging in het geluk is als we naar de hogere
inkomenskwartielen gaan.

2de studie:

We bevragen in verschillende landen het geluk op een schaal van 1 tot 10 en zetten
deze resultaten uit tegenover het BNP per capita.
We zien een kleine stijging in het geluk als we richting de klasse met hoger BNP per
capita gaan.

3de studie:

We volgen een groep mensen op in de tijd en kijken of dat ze gelukkiger worden
naarmate ze meer verdienen.
We zien geen significante toename in het geluk.
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Conclusie: Maakt meer consumptie gelukkiger?
Ja, MAAR:



De verschillen zijn klein en de relaties zijn niet monotoon
Wanneer het inkomen stijgt over de tijd, blijft men zich even gelukkig voelen

Mogelijke verklaringen: referentie-afhankelijke preferenties





Mensen evalueren hun geluk t.o.v. een referentiepunt:
o “de verwachte situatie”
o Beter voelen als situatie beter is dan verwacht
 Vb. men krijgt meer opslag dan men had verwacht
o Slechter voelen als situatie slechter is dan verwacht
 Vb. men krijgt minder opslag dan men had verwacht
Verliezen hebben een groter effect op geluk dan winsten
Mensen evalueren winst en verlies afzonderlijk:
o € 1000 winnen + € 500 verliezen
=> ongelukkig voelen
o € 500 winnen
=> gelukkig voelen

Gevolgen van referentie-afhankelijkheid






Mensen voelen zich niet noodzakelijk beter bij loonsopslag
Arme mensen kunnen zich toch gelukkig voelen
Gehandicapten kunnen zich toch gelukkig voelen (veranderend referentiepunt)
Getrouwde mensen zijn niet gelukkiger dan alleenstaanden (veranderend ref. punt)
Gescheiden mensen zijn niet gelukkiger na als voor

H4. CONSUMENTEN KEUZE
4.1

De Budgetbeperking
Budgetbeperking =

de verzameling goederenbundels die een consument kan kopen met
een beperkt inkomen.

Budgetlijn =

de verzameling goederenbundels die een consument kan kopen
wanneer hij zijn volledige beschikbare inkomen spendeert.
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4.1.1 Effect van een inkomensverandering op de budgetrechte
Inkomen ↗:

budgetlijn verschuift parallel naar boven
(waarden van de intercepten A en B neemt toe)

Inkomen ↘:

budgetlijn verschuift parallel naar beneden
(waarden van de intercepten A en B neemt af)

4.1.2 Effect van een prijsverandering op de budgetrechte
Prijs van x ↗: (-) draaiing rond intercept op y-as (A)
(intercept op x-as wordt kleiner en helling wordt groter)
Prijs van x ↘: (+) draaiing rond intercept op y-as (A)
(intercept op x-as wordt groter en helling wordt kleiner)
Prijs van y ↗: (+) draaiing rond intercept x-as (B)
(intercept op y-as wordt kleiner en helling wordt kleiner)
Prijs van y ↘: (-) draaiing rond intercept x-as (B)
(intercept op y-as wordt groter en helling wordt groter)

4.2

Optimale keuze
Optimale keuze (rationeel): Consument kiest die goederenbundel die
1. zijn nut maximaliseert;
2. hem toestaat te consumeren binnen zijn budgetbeperking.

Grafische oplossing: Optimale keuze is het punt waar
de budgetrechte een IC raakt.
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Mathematische oplossing:
Optimaliseringsprobleem onder één voorwaarde.
(
)
onder
de
voorwaarde:
( )
(

)

(

)

(

)

1ste orde voorwaarde:
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

{

{

{

{
{

4.2.1 Begrijpen waarom een goederenbundel niet optimaal is

Punt D:
Punt E:

Kan nooit optimaal zijn, omdat het buiten het budget valt.
Kan nooit optimaal zijn, omdat het volledige budget niet besteed is. De
consument kan zijn nut nog maximaliseren binnen zijn budget.

Punt B:

Niet optimaal omdat consument meer bereid is op te geven dan dat hij moet
opgeven:
Wat hij wil opgeven van y voor extra eenheid x:
Consument wil 2 eenheden y opgeven voor 1 eenheid x
Wat hij moet opgeven van y voor extra eenheid x:
Consument moet slechts een halve eenheid y opgeven voor extra x
Deze keuze is dus niet optimaal omdat deze persoon liever eenheden van x
inruilt voor eenheden van y.
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4.2.2 De optimale goederenbundel vinden
(via evenwichtsvoorwaarde of via optimalisatietechnieken)

4.2.3 2 manieren van denken over optimalisatie: Dualiteit (*)
“Maximaliseer het nut, gegeven een budgetbeperking.”
(Wat is het hoogste nut dat je kunt bereiken men een gegeven budget?)
(

(

)

)

“Minimaliseer de uitgaven, gegeven een bepaald nutsniveau.”
(Wat is de goedkoopste manier om een bepaald nutsniveau te bereiken?)
(

)

(

)

(

[

)

]

(

)

Beide probleemstellingen leveren hetzelfde optimum!!!

4.2.4 Hoekoplossingen
Interne oplossing =

een optimale goederenbundel waarin een consument positieve
hoeveelheden van alle goederen koopt

Hoekoplossing =

een optimale goederenbundel waarin een consument één of
meerdere goederen niet wenst te consumeren
De evenwichtsvoorwaarde geldt niet bij hoekoplossingen!

In het geval je via de evenwichtsvoorwaarde een tegenstrijdige oplossing krijgt: denk dan aan
een hoekoplossing!
Lineaire nutsfuncties leiden altijd tot een hoekoplossing!

4.3

Consumenten keuze met composietgoederen (*)

Composietgoed = goed dat de uitgaven voor alle goederen, uitgezonderd 1, voorstelt.
Het composietgoed laat ons toe de voorkeuren voor 1 bijzonder goed te bestuderen.
De prijs van het composietgoed wordt per conventie vastgelegd op €1,00 per eenheid.
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4.3.1 Toepassing: Coupons en geldsubsidies (*): HB p. 121
Deze toepassing wordt uitvoerig besproken in de hoorcolleges, werkcolleges en in het handboek. Om
economische redenen werd deze niet opgenomen in dit werk. Probeer de toepassing zelf uit.

4.3.2 Toepassing: Lid worden van een club (*)

Budgetbeperking voor het lidmaatschap:
Wanneer deze consument lid wordt van een CD club, kan hij goedkoper aan CD’s geraken dan
voorheen. Hij dient hiervoor wel maandelijks een lidmaatschap (€ 100) te betalen, waardoor zijn
beschikbaar inkomen afneemt.
Budgetbeperking na het lidmaatschap: (

)
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De oorspronkelijke consumptiebundel A blijft beschikbaar, maar is niet langer optimaal. De
consument kan een hoger nutsniveau bereiken door meer CD’s te kopen en dus voor bundel B te
kiezen.
Besluit:

Een consument zal enkel lid worden van een club, als hem dat een voordeel oplevert.

Analoog kan men de keuze voor een bepaald gsm-abonnement verklaren.
Neem een inkomen van € 500 per maand en de volgende 2 abonnementen:
a) P = € 40/mnd.: 450 gratis belminuten, alle volgende minuten kosten € 0,40
b) P = € 60/mnd.: 900 gratis belminuten, alle volgende minuten kosten € 0,40

4.3.3 Toepassing: Sparen en lenen (*)
Stel dat we onze consumptie kunnen verdelen over twee periodes. Er zijn dan enkele mogelijkheden:




We besteden het volledige inkomen in de periode waarin we het ontvingen
We besteden meer in de eerste periode dan ons inkomen (= geld lenen)
We besteden minder in de eerste periode dan ons inkomen (= geld sparen)

We kunnen dit probleem analyseren door gebruik te maken van twee composietgoederen, één voor
elke periode. Veronderstel volgende notaties:








: consumptie in periode 1
: consumptie in periode 2
: prijsniveau in periode 1
: prijsniveau in periode 2
: inkomen in periode 1
: inkomen in periode 2
: de rentevoet, in de veronderstelling dat lenen en sparen tegen dezelfde voet gebeurt
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Van het inkomen uit periode 1 wordt de consumptie in periode 1 betaald. Ofwel blijft er geld over
(
), ofwel blijven er schulden over (
):

Het inkomen in periode twee wordt verhoogd of verlaagd met het gespaarde of geleende geld uit
periode 1. Van dit beschikbare inkomen wordt de consumptie in periode 2 betaald:
(

)

). Het
We veronderstellen dat er geen geld of schuld meer overblijft na periode 2 (
overblijvende inkomen uit periode 1 (of de resterende schuld) wordt verhoogd met de rentevoet .
Als we nu beide uitdrukkingen combineren komen we tot de intertemporele budgetrestrictie:
(
(

)
)(

)

Deze restrictie kunnen we herschrijven als:
(

)

(

)

(

(

)

(

)

(

)

)

Dit houdt in: De totale uitgaven verdisconteert naar de eerste periode moeten gelijk zijn naar de
totale inkomsten verdisconteert naar de eerste periode. De verdiscontering is noodzakelijk om
rekening te houden met het waardeverlies van geld over de tijd.
Om de budgetrestrictie eenvoudig grafisch te kunnen weergeven herschrijven we hem als:
(

)

(

)
(

(
)

(

)

)

We zien een duidelijke overeenkomst met de gekende budgetbeperking:




(
(

)
)

(

)

:

Helling: - verhouding van de prijzen
Intercept y-as: verhouding totale inkomen en prijs van het goed op y-as
(Dat wat je maximaal kan kopen van y als je het volledige inkomen besteed)
Intercept x-as: verhouding totale inkomen en prijs van het goed op x-as
(Dat wat je maximaal kan kopen van x als je het volledige inkomen besteed)

In het geval van de intertemporele budgetbeperking zijn de inkomens en prijzen echter wel nog
verdisconteert.
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We krijgen nu volgend maximaliseringsprobleem:
(
(

)

)

(

)

Dit lossen we wiskundig als volgt op:
(
(

)

(

)

(

)

)

(

)

(

)

(

(

{

(

(

)

(

)

)

)

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

{

(
{

)

(

)

(
(

)

(

)
)

{

Ook hier krijgen we een verwacht resultaat voor de evenwichtsvoorwaarde: de marginale
substitutiegraad is gelijk aan de verhouding van de (verdisconteerde) prijzen.
Grafisch wordt dit:
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Merk op dat het punt (

), waar de consument ervoor kiest noch te sparen noch te lenen, steeds

deel moet uitmaken van de mogelijke oplossingen.
Ook bij deze grafische oplossing is er een analogie met wat we eerder vaststelden:



Intercept met de x-as: het totale inkomen wordt besteed in periode 1, geen consumptie in p2
Intercept met de y-as: het totale inkomen wordt besteed in periode 2, geen consumptie in p1

Raakt de IC de intertemporele budgetrechte rechts van de evenwichtige verdeling (

), dan zal de

consument moeten lenen:



Hij besteedt meer in periode 1, dan dat hij in periode 1 verdient
o Hij gaat lenen
Hij besteedt minder in periode 2, dan dat hij in periode 2 verdient
o Hij moet zijn lening afbetalen

Raakt de IC de intertemporele budgetrechte links van de evenwichtige verdeling (

), dan zal de

consument ervoor kiezen om te sparen:



Hij besteedt minder in periode 1, dan dat hij in periode 1 verdient
o Hij zet geld opzij voor later
Hij besteedt meer in periode 2, dan dat hij in periode 2 verdient
o Hij gaat zijn spaargeld aanwenden

Het is interessant om na te gaan wat er gebeurt als een van de exogene variabelen verandert:


Rentevoet ↗
De intercepten zullen wijzigen:

(

)

wordt groter;

(

)

wordt kleiner
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Merk op dat het punt waar het inkomen uit een bepaalde periode in dezelfde periode
volledig wordt verbruikt nog steeds behoord tot de mogelijke oplossingen.


Rentevoet ↘
De intercepten zullen wijzigen:

(

)

wordt kleiner;

(

)

wordt groter
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Probeer nu zelf de effecten te ontrafelen voor de overgebleven situaties:
↗;

↘;

↗;

↘;

↗; ↘;

↗;

↘

In bovenstaande gevallen werd er steeds vanuit gegaan dat men tegen dezelfde rente kan lenen als
men spaart. In werkelijkheid is de spaarrente natuurlijk lager dan de rente die men betaalt bij een
lening.(verschil tussen beiden is winstmarge van de bank!)
Hoe ziet de intertemporele budgetrestrictie eruit als er 2 rentevoeten zijn?


Het scharnierpunt (



Rechts van dit scharnierpunt kiest men om te lenen (meer consumptie dan inkomen in P1)
(

o

Helling:

o

Intercept x-as:

) blijft onveranderd (onafh. van de rentevoet)
)

is steiler (

)

verschuift richting de oorsprong
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