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Opgave 3 De reisbranche in zwaar weer

U it een krant, 2019:
I F LAS , een reisbureau met reisw inkels in een aantal N ederlandse steden,
is failliet verklaard. Econoom J essica van M in legt uit dat de gemiddelde
w inst van reisbureaus met een fy sieke w inkel is gedaald als gevolg van
de toegenomen concurrentie met de online reisbureaus: op een allinclusive reis naar Turkije w ordt hooguit een tientje verdiend. Hierdoor zijn
reisbureaus met een fy sieke w inkel kw etsbaar in hun voortbestaan.
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Leg uit w aarom de online reisbureaus lagere gemiddelde totale kosten
(G TK ) hebben dan reisbureaus met een fy sieke w inkel.
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Leg met behulp van het marktevenw icht uit w aarom de gemiddelde w inst
voor alle reisbureaus is gedaald door de toename van het aantal reisbureaus.
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I n voorgaande jaren zijn steeds meer online reisbureaus toegetreden tot
de markt, doordat ze aantrekkelijke w insten konden behalen.
Leg uit hoe de toetreding van online reisbureaus via lagere gemiddelde
totale kosten (G TK ) uiteindelijk kon leiden tot lagere gemiddelde w inst
voor alle reisbureaus.
V an M in vervolgt in het krantenbericht: “ Z elfs een bekend reisbureau als
I F LAS redt het dus niet. Er lijkt alleen nog toekomst te zijn voor online
reisbureaus die reizen verkopen met een lage gemiddelde w inst in
combinatie met een grote afzet.”
V an M in bestudeert de prijselasticiteiten voor binnenlandse en
buitenlandse reizen (zie bron 1), en leidt daaruit af:
1 dat van buitenlandse reizen meer afzetgroei te verw achten is dan van
binnenlandse reizen bij dezelfde procentuele prijsverlaging
2 en dat reisbureaus die zich toeleggen op buitenlandse reizen hun
omzet zullen zien stijgen ondanks de lagere prijzen, terw ijl reisbureaus
die zich toeleggen op binnenlandse reizen hun omzet zullen zien
dalen als gevolg van de lagere prijzen.
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Gebruik bron 1.
Leg voor elk van de uitspraken 1 en 2 uit of ze juist of onjuist zijn. Betrek
de prijselasticiteiten in je uitleg.
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bron 1

economische kengetallen voor binnenlandse en
buitenlandse reizen

binnenlandse reizen

buitenlandse reizen

vorig
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dit
jaar

aantal reizen
(x 1 miljoen)

13,8

14,1

aantal reizen
(x 1 miljoen)

prijsindexcijfer

100

96,1

prijsindexcijfer
ijfer

99,3
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