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Текст лекції:
4.1. Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його
доходу
Якщо ввести в модель споживацького вибору положення про вибір між
даним товаром (X) та всіма іншими товарами (Yі), то формула бюджетного
обмеження матиме вигляд:
I = PxQx + ∑PyiQyi.

(4.1)

Тепер, на графіку, з одного боку, буде кількість товару X, яку може
придбати споживач, виходячи із свого доходу, а з іншого – витрати в грошовій
формі на придбання всіх інших товарів. Гранична норма заміщення благом X
втрат споживача на інші блага виражається в грошовій формі й означає міру
готовності пожертвувати можливістю витратити бюджет на інші блага задля
споживання додаткової одиниці X, залишаючись на даній кривій байдужості.
Якщо припустити, що гранична корисність грошей для споживача залишається
незмінною, то його рівновага досягається за умови рівності цінності товару для
нього (у грошовій формі) та витрат на його придбанні: MUх = Pх
Вибір споживача залежить не тільки від його уподобань та і переваг, але й від
рівня доходу. Відомо, що збільшення доходу призводить до переміщення бюджетних
ліній праворуч і вверх. Відповідно точки рівноваги будуть знаходитись далі від
початку координат, що забезпечуватиме більшу корисність вибраного набору благ.
Якщо зобразити на рисунку відповідний графік, де показані точки рівноваги
споживача при різних рівнях його доходу, та провести лінію, що проходить через
ці точки, то отримаємо криву ―дохід – споживання‖ (рис. 4.1).
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Ця крива дає інформацію про залежність обсягу споживання блага від рівня
доходу споживача. Характер кривої ―дохід – споживання‖ буде залежати від
оцінки товару споживачем.
Нормальні товари – це такі товари, які людина споживає у більшій кількості,
коли зростає її дохід.
Неякісні товари (товари низької споживчої цінності) – це такі товари,
споживання яких зменшується за умови зростання доходу споживача.
Від кривої ―дохід – споживання‖ перейдемо до кривих Енгеля, які
показують співвідношення між доходом і обсягом споживання певного товару
при незмінності інших факторів, що впливають на попит. (Е. Енгель (1821 – 1896
pp.) – німецький статистик, один з засновників Міжнародного статистичного
інституту (1885), вивчав характер споживання товарів і послуг залежно від
доходу сім’ї).

Рис.4.1. Крива ―дохід – споживання‖
Для більшості нормальних товарів крива Енгеля маг зростаючий характер
із затуханням, що насамперед пояснюється дією закону спадної граничної
корисності, Однак для деяких груп товарів така крива може зростати з
прискоренням. Ці залежності ввійшли в економічну теорію як закони Енгеля:
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1. При незмінних цінах на всі блага частка сімейного бюджету, що
витрачається на продукти споживання, мас тенденцію до зменшення за умови
зростання доходів сім’ї.

Рис. 4.2. Криві витрат Енгеля
2. Споживання освітніх, юридичних, медичних послуг і послуг,
пов’язаних з відпочинком, має тенденцію зростати швидше, ніж зростають
доходи (рис. 4.2.).

4.2.

Реакція споживача на зміну цін товарів

При дослідженні кривих ―дохід – споживання‖ та кривих Енгеля ми вважали
змінним лише дохід, а інші фактори попиту – постійними. Але якщо вважати
дохід постійним, а ціни змінними, то можна побудувати криву ―ціна –
споживання‖.
Якщо дохід і ціни на інші товари залишаються незмінними, то точка
перетину лінії бюджетних обмежень з віссю У залишиться попередньою.
Зниження цін на товар X призведене до повороту лінії бюджетних обмежень до
нової точки її перетину з віссю X, більш віддаленої від початку координат. І,
навпаки, підвищення цін на товар X повертає цю лінію в точку, що лежить
ближче до початку координат.
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Крива «ціна – споживання» показує, як змінюється обсяг закупок товару
X (точки Х1 Х2, Х3 на рис. 4.3) при переході до іншого рівня цін на цей товар за
умови незмінності всіх інших факторів попиту.

Рис. 4.3. Крива ―ціна – споживання‖
Від кривої ―ціна – споживання‖ можна перейти до кривої індивідуального
попиту на товар X (рис. 4.4). Для цього із точок оптимуму споживача потрібно
спустити перпендикуляри на вісь X, а на вертикальній вісі – зафіксувати
відповідні значення ціни Рх. Крива попиту та крива ―ціна-споживання‖ – це два
різних способи описанні того, як придбана кількість товару змінюється при
зміні ціни на нього (за умови, що інші фактори незмінні)

Рис. 4.4. Крива індивідуального попиту
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4.3.

Ефект заміщення та ефект доходу. Парадокс Гіффена

Щоб моделювати поведінку споживача, необхідно розмежовувати дію
двох ефектів, які спостерігаються при зміні цін на один з товарів (рис. 3.9).
Ефект заміщення – це ефект, який вказує на те, що споживач у процесі
споживання заміщує товаром, що став дешевше, інші більш дорогі товари.
Ця

заміна

ілюструється

рухом

вздовж

кривої

байдужості

U1

(переміщення з точки А у точку С (відрізок R-R1).
Ефект доходу – це ефект, який виникає внаслідок впливу на попит
споживача зміни обсягу його реального доходу. Зміна останнього викликана
зміною ціни товару X без врахування ефекту заміщення. Ефект доходу показує
механізм переміщення від однієї кривої байдужості U1 до іншої U2 (відрізок R2R).

Рис. 4.5. Ефект заміщення та ефект доходу
Ці два ефекти діють одночасно. Тому реальна спрямованість змін
споживання буде рівнодіючою ефектів доходу та заміщення. Щодо нормальних
товарів обидва ефекти діють в одному напрямку, тому прогнозувати зміни
споживання у таких випадках дещо простіше. Що ж до впливу зміни ціни на
споживання неякісних товарів, то спрямованість впливу ефектів доходу та
заміщення протилежна Залежно від того, який ефект спрацьовує сильніше,
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динаміка ціни та динаміка споживання матимуть однакову або протилежну
спрямованість.
Існує група неякісних товарів, для яких ефект доходу переважає над
ефектом заміщення, тобто при зростанні ціни зростає і споживання, а при її
зменшенні споживання також зменшується. Зростання споживання цього
товару із підвищенням ціни на нього називають парадоксом Гіффена.
Р. Гіффен (1837 - 1910 pp.) - англійський вчений, виявив, що незаможні
робітники в Ірландії збільшують споживання дешевих неякісних продуктів
харчування (зокрема, картоплі) у разі їх подорожчання Таку саму ситуацію
можна було спостерігати у споживанні малозабезпечених верств населення
України під час економічної кризи 90-х pp. XX ст. Товар Гіффена має
одночасно бути неякісним в уявленні споживача і складати значну частку його
витрат.

