Naam: ___________________
5.

VERANDERINGE IN VERSKAFFING (AANBOD)

5.1 Toename en afname in aanbod
REDES VIR AFNAME IN AANBOD

REDES VIR TOENAME IN AANBOD
•

•
•
•
•

Daling in die prys van 'n
plaasvervanger- produk.
Styging in die prys van 'n gesamentlike
produk bv. suiker en molasse, koring en
kaf, bees en leer.
Vermindering in die prys van enige van die
produksiefaktore of ander insette afname in die koste van produksie.
Verbeterde / verhoogde produktiwiteit van
die produksiefaktore, bv. tegnologie - die
verlaging van die koste van produksie
Verwagte toekomstige pryse bv. 'n boer
kan hoë pryse op die mark verwag vir sy
tamaties, daarom verskaf hy meer.

• Die styging in die prys van 'n
plaasvervangerproduk.
• Daling in die prys van 'n gesamentlike
produk.
• 'n Toename van enige van die
produksiefaktore of insette - die
verhoging van die koste van produksie.
• 'n Verswakking in die produktiwiteit van
die produksiefaktore dus
toenemende produksiekoste bv.
werkers op 'n staking.
• Verwagte toekomstige pryse bv. 'n
koringboer kan sy voorraad hou totdat
pryse verhoog.

Gesamentlike produkte - Produkte wat gesamentlik vervaardig word (deur produkte van
dieselfde grondstowwe).

https://www.youtube.com/watch?
v=eBD5hQVwi2o

of
3:03 - 5:26

81

Naam: _______________________AKTIWITEIT 7
Gegee: 'n grafiek wat vraag en aanbod van' n spesifieke produk aanwys.
7.1. Illustreer die toename in aanbod op dieselfde grafiek.
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7.1.1 Verduidelik die veranderinge.

7.1.2 Wat gebeur met aanvraag as aanbod toeneem?

7.1.3 Hoe sal die ewewig weer herstel word?

Gegee: 'n grafiek wat vraag en aanbod van 'n spesifieke produk aanwys.
7.2 Illustreer die afname in aanbod.

PRYS

V

A2

E2

P2

V

A2
0

7.2.1 Verduidelik die veranderinge.
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7.2.2 Wat gebeur met aanvraag wanneer aanbod afneem?

7.2.3 Hoe sal die ewewig weer herstel word?
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