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CONJUNCTUUR & GROEI

Conjunctuur

M Conjunctuur:
    F Ontwikkeling van het nationale inkomen onder
        invloed van de veranderingen in de effectieve
        vraag (EV: alle bestedingen van consumenten,
        bedrijven, overheid en vanuit buitenland in
        Nederland).
        G hoogconjunctuur (overbesteding): huishoudens
            willen meer kopen dan producenten maximaal
            kunnen maken -> stijgende prijzen.
        G laagconjunctuur (onderbesteding): bestedingen
            zijn niet voldoende om bedrijven op volle toeren
            te laten werken.
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CONJUNCTUUR & GROEI

Conjunctuur

M Conjunctuur:
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CONJUNCTUUR & GROEI

Conjunctuur

M Conjunctuur, in werkelijkheid:
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Conjunctuur

M Conjunctuur en onderneming:
    Een opgaande conjunctuur beïnvloedt de omzet
    positief. Echter, door oplopende bezettingsgraad,
    kunnen bij toeleveranciers knelpunten in de
    productie ontstaan, waardoor de prijzen van
    grondstoffen en energie oplopen.

    Voor zover de gestegen kosten niet kunnen worden
    goedgemaakt door productiviteitsverbetering, of
    niet kunnen worden doorberekend aan de
    afnemers, tasten deze kosten uiteindelijk de
    winstmarge aan.
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Conjunctuur

M Conjunctuur en onderneming:
    Een neergaande conjunctuur beïnvloedt de omzet
    negatief. Om het ondernemingsresultaat te
    herstellen, zal de onderneming efficiënter moeten
    gaan produceren en lagere inkoopprijzen moeten
    afdwingen. 

    De onderhandelingspositie van werknemers
    verzwakt, waardoor loonstijgingen gematigd
    worden. 
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Conjunctuur

M Werking conjunctuurgolf (voorbeeld):
    In de periode 2000 - 2001 daalde de economie van
    de V.S. 
    Europese exporteurs en daarachter liggende
    producenten merkten een aanzienlijke terugloop van
    hun verkopen naar de V.S., zagen hun voorraden
    toenemen, en annuleerden bestellingen bij hun
    leveranciers.  

    Leveranciers van grondstoffen, half-fabrikaten en
    machines kochten op hun beurt minder in bij hún
    toeleveranciers.  >>
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Conjunctuur

M Werking conjunctuurgolf (voorbeeld):
    Door wegvallende orders moesten diverse bedrijven
    korter gaan werken, en de teruglopende omzetten
    dwongen hen tot bezuinigingen op de productie-
    kosten, waaronder lonen.  

    Gevolg: vermindering van het consumenten-
    vertrouwen, waardoor Europese consumenten
    minder gingen besteden, waardoor ook winkeliers in
    problemen raakten. 

9

CONJUNCTUUR & GROEI

Conjunctuur



TONIGHT'S BBQ !
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Conjunctuur

� Varkenscyclus (pork cycle of cobweb model):
    een bijzondere conjunctuurgolf betreft de zgn.
    varkenscyclus, een economisch verschijnsel
    waarbij het aanbod van een bepaald product of
    bepaalde dienst te groot wordt na een periode van
    tekort, en te klein na een periode van overschot.

    Zo zullen varkensfokkers bij 
    stijgende varkensvleesprijs, 
    méér varkens gaan fokken, 
    hetgeen lange tijd duurt.
    
                                                                                  >>
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Conjunctuur

� Varkenscyclus:
    Tegen de tijd dat meer aanbod van varkensvlees
    ontstaat, zien de fokkers de prijs flink kelderen,
    en beginnen hun productie te verminderen. 

    Doordat er daarna te weinig
    aanbod ontstaat, gaat de 
    prijs weer omhoog en begint
    dit proces van voren af aan.
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Conjunctuur

� Varkenscyclus:
    Dit verschijnsel doet zich o.m. voor op de markten
    van koffie, rubber en cacao, en ook in de
    onderwijsmarkt en de arbeidsmarkt. 

    Ook gebeurt dit vaak in ontwikkelingslanden met
    maar één of enkele landbouwproducten.
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Conjunctuur

M Conjunctuur en onderneming:
    F Vroegcyclische bedrijven: bedrijven die vrijwel
        direct de gevolgen merken van een veranderende
        conjunctuur.
        Hierbij kan gedacht worden aan handelsbedrijven,
        de uitzendbranche, de basischemische sector.

    F Laatcyclische bedrijven: bedrijven die de gevolgen
        van een veranderende conjunctuur pas in een
        (veel) later stadium merken.
        Hierbij kan gedacht worden aan bijv. bouw- en
        installatiebedrijven.  
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Conjunctuur

M Vastgoedcyclus (bedrijfs-O.G): 
    1/ Opleving in de economie: grotere vraag van
          consumenten en bedrijven, en toenemende
          vraag naar bedrijfsruimte.
    2/ Op korte termijn kan niet aan deze vraag worden
          voldaan, waardoor een tekort ontstaat, en
          huurprijzen stijgen.
    3/ Verhoogde huurprijzen sporen marktpartijen aan
          te gaan bouwen; economische groei zorgt ervoor
          dat banken eerder kredieten verstrekken, en
          gemeenten soepeler omgaan met het
          verstrekken van vergunningen, e.d. >> 
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Conjunctuur

M Vastgoedcyclus (bedrijfs-O.G): 
    4/ Na verloop van tijd is aanbod voldoende
          toegenomen, en neemt daarna nog verder toe
          (projecten die doorlopen).
    5/ Aanbod > vraag, zodat prijzen dalen.  Oudere
          panden worden gesloopt of krijgen andere
          bestemming.
    6/ Nieuwbouw neemt af, banken e.d. worden
          voorzichtig.
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Conjunctuur

M Conjunctuur en andere termen:
    F Inflatie: macro-economische situatie waarbij onder
        meer het algemeen prijs- en loonniveau (te sterk)
        stijgen en de geldhoeveelheid toeneemt, dus:
        terugloop van de koopkracht.  Toename van
        geldhoeveelheid gebeurt o.a. door geldleningen
        aan bedrijven en particulieren. 

        Wordt o.a. veroorzaakt door loonstijgingen die de
        groei van de arbeidsproductiviteit te boven gaan,
        waardoor prijsstijgingen en nieuwe looneisen
        ontstaan.  Hierdoor ontstaat bij bedrijven en
        particulieren de behoefte om meer geld te lenen.   
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Conjunctuur

M Conjunctuur en andere termen:
    F Deflatie: macro-economische situatie waarbij een
        daling van het algemeen prijsniveau optreedt, en
        waarbij de werkgelegenheid, de productie en de
        geldhoeveelheid afnemen.  Het geld wordt meer
        waard, waardoor de koopkracht toeneemt. 
        O.a. veroorzaakt door verminderde economische
        activiteit en daardoor een te trage groei of zelfs
        daling van de bestedingen.
        In algemeen zullen bij een deflatie consumenten
        hun bestedingen uitstellen. 
        Leidt veelal tot recessie en soms zelfs tot totale
        economische ineenstorting (Grote Depressie, 1929).
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Conjunctuur

M Conjunctuur en andere termen:
    F Stagflatie: het tegelijkertijd optreden van inflatie
        en werkloosheid (stagnatie). Dit verschijnsel deed  
        zich voor in de loop van de jaren
        ‘70 in de industrielanden. De 
        hogere olieprijzen tastten de 
        koopkracht aan en daarmee 
        de werkgelegenheid.
        Gevolg: snel oplopende werk-
        loosheid. Bovendien werkten 
        de hogere energieprijzen door
        in die van producten, zodat de 
        inflatie zich versnelde.
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Groeitheorie

M Capaciteitseffect, bestedingseffect:
    Wanneer ondernemers en overheid kapitaal-
    goederen aanschaffen, dan heeft dit 2 effecten:
    F capaciteitseffect: de bestaande productie-
        capaciteit wordt vergroot;

    F bestedingseffect: de investeringen zorgen voor
        productie, werkgelegenheid en inkomen bij de
        producenten die de bestelde kapitaalgoederen
        moeten maken.
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Groeitheorie

M Breedte- en diepte-investeringen:
    F Uitbreiding van de bestaande hoeveelheid
        kapitaalgoederen met vergelijkbare machines,
        waardoor de verhouding mens / machine constant
        blijft, wordt breedte-investering genoemd.

    F Uitbreiding d.m.v. machines met verbeterde
        technologie, waardoor (veel) minder daarvoor
        benodigde arbeidskrachten, wordt diepte-
        investering genoemd.
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Groeitheorie

M Een eenvoudige groeitheorie

Y = C + S  ;  Y = C + I ;   --> S = I uitgangssituatie 
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Groeitheorie

M Een eenvoudige groeitheorie:
    Uitgaande van een economie waarin alleen gezinnen
    en bedrijven voorkomen, stellen de gezinnen hun
    productiefactoren ter beschikking aan de bedrijven,
    en ontvangen daarvoor een inkomen. 

    Dit inkomen wordt deels besteed (C) en deels
    bespaard (S = I).  De besparingen worden door
    bedrijven weer gebruikt om te investeren. 
    Met de aldus aangeschafte kapitaalgoederen creëren
    de bedrijven een groter nationaal product en
    daarmee meer nationaal inkomen, waardoor
    consumenten weer meer kunnen sparen, enz.
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Groeitheorie

M Een eenvoudige groeitheorie, getallenvoorbeeld:
    Hier ervan uitgaande dat in een bepaald jaar
    gezinnen (stel) 1/5 van het nationale inkomen
    wensen te besparen:
    S  =  1/5 x Y  = I

    De besparingen zijn gelijk aan de gewenste
    investeringen in dat jaar, die de uitbreiding vormen
    van de kapitaalgoederenvoorraad in dat jaar:
    I = toename K = ªK  --> ªK = 1/5 x Y --> 
    Y = 5 x ªK    (1)
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Groeitheorie

M Een eenvoudige groeitheorie, getallenvoorbeeld:
    De gemiddelde kapitaal-productverhouding (de zgn.
    capital output ratio K/Y) [dit is de hoeveelheid
    kapitaalgoederen die nodig is om één eenheid
    nationaal product voort te brengen] wordt (hier)
    gesteld op 4:
    K / Y = 4 -->  K = 4 x Y ofwel:  
    Y = K / 4    (2)
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Groeitheorie

M Een eenvoudige groeitheorie, vervolg
    Aangenomen (hier) dat er een vaste verhouding
    bestaat tussen de hoeveelheid kapitaal en de arbeid
    die daarop aangewend kan worden, volgt:

    Y = 5 x ªK (1)
    Y = K / 4   (2)
    Uit (1) en (2) volgt:
    5 x ªK = K / 4   --> 20 x ªK = K -->
    ªK / K = 1/20 = 5%
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Groeitheorie

M Een eenvoudige groeitheorie, vervolg
    De verandering van de kapitaalgoederenvoorraad
    gedurende dat jaar wordt de groeivoet van die
    voorraad genoemd, gK, met hier als groei-%: 5%.

    Uit de vaste verhouding tussen kapitaal en arbeid
    volgt dat ook de werkgelegenheid met 5% dat jaar
    toeneemt.   
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Groeitheorie

M Een eenvoudige groeitheorie, vervolg
    Wanneer wordt gesteld dat deze groei van 5%
    tegenover een groei van het arbeidsaanbod staat
    van bijv. 6%, dan  ontstaat een vorm van
    structuurwerkloosheid.

    Kortom: een onvoldoende toeneming van de
    kapitaalgoederenhoeveelheid (het ‘machinepark’)
    leidt tot tekortschietende werkgelegenheid, vooral
    voor een groeiende beroepsbevolking.
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Werkloosheid

M Conjuntuurwerkloosheid, structuurwerkloosheid:
    F conjunctuurwerkloosheid (-> vraag) ontstaat ten
        gevolge van het tekortschieten van de macro-
        vraag, de bestedingen.
        In dergelijke situaties kan ook gesproken worden
        van onderbestedingswerkloosheid;

    F structuurwerkloosheid (in enge zin) (-> aanbod)
        ontstaat ten gevolge van de structuur van de
        productie en de veranderingen in die structuur.
        Ook wel: ‘niet-conjuncturele’ of  ‘hardnekkige’
        werkloosheid.  
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Werkloosheid

M Conjuntuurwerkloosheid, structuurwerkloosheid:
    F oorzaken van structuurwerkloosheid zijn o.m.:
       G verschillen kwaliteit gevraagde en aangeboden
           arbeid
       G verplaatsing van producties naar het buitenland
       G verdwijning van producties door internationale
           concurrentie
       G verzadiging van bepaalde markten
       G afbouw van overcapaciteit
       G fusies of integraties van ondernemingen.
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Werkloosheid

M Conjuntuurwerkloosheid, structuurwerkloosheid:
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Werkloosheid

M Conjuntuurwerkloosheid, structuurwerkloosheid:
    F structuurwerkloosheid in ruime zin:
        G werkloosheid van minder geschikten: betreft
            de werkloosheid van mindervaliden die niet in
            het reguliere arbeidsproces kunen meedraaien.   
        G frictiewerkloosheid: ontstaat ten gevolge van
            wrijving op de arbeidsmarkt: tussen het
            ontstaan van vacatures en het vervullen ervan
            gaat tijd verloren.
        G seizoenwerkloosheid: ontstaat ten gevolge van
            het  wegvallen van bepaalde producties in
            bepaalde tijden.
        G structuurwerkloosheid in enge zin, zie hiervoor.
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Werkloosheidstheorie van Keynes

M Werkloosheidstheorie (onderbesteding) van Keynes   
    Deze theorie gaat uit van een gegeven productie-
    capaciteit, die bepaald wordt door de hoeveelheid
    werknemers en hun arbeidsproductiviteit.
    In het volgende voorbeeld wordt uitgegaan van 
    5 miljoen arbeidskrachten, met een gemiddelde
    arbeidsproductiviteit van € 25.000  per jaar. De
    productiecapaciteit bedraagt dan:
    5 miljoen x € 25.000 = € 125  miljard per jaar. 
    De vraag is in hoeverre deze beschikbare capaciteit
    ook steeds ten volle wordt benut. 
    Volgens Keynes hoeft dit niet het geval te zijn, en is
    volledige benutting eerder uitzondering dan regel.

33

Werkloosheidstheorie van Keynes

M Werkloosheidstheorie (onderbesteding) van Keynes
    Verder zal hier worden uitgegaan van bestedings-
    wensen van consumenten (C), waarbij C  = 0,8 x Y,
    en van bestedingswensen van investerende bedrijven
    waarbij zij steeds voor € 20 miljard  investeren:
    I = 20.

    De evenwichtsvergelijking is hier:           C + I = Y
    de investeringsvergelijking:                      I = 20
    en de consumentenbestedingen:             C = 0,8 x Y
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Werkloosheidstheorie van Keynes

M Werkloosheidstheorie (onderbesteding) van Keynes
    De wensen van consumenten en investeerders
    kunnen (hier in dit geval) als volgt worden
    voorgesteld:  
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Werkloosheidstheorie van Keynes

M Werkloosheidstheorie (onderbesteding) van Keynes
    Blijkbaar is er maar één waarde van het nationale
    inkomen, waarbij zowel de consumenten als de
    investeerders volledig aan hun trekken komen.

    De waarde € 100 mld is onder de gegeven
    veronderstellingen de evenwichtswaarde van het
    nationale inkomen: de waarde waarbij de bestedings-
    wensen precies worden vervuld. 
  >>
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Werkloosheidstheorie van Keynes

M Werkloosheidstheorie (onderbesteding) van Keynes
    In het voorbeeld wordt kennelijk een nationaal
    product van  € 100 mld gevraagd, terwijl de
    beschikbare productiecapaciteit € 125 mld bedraagt.  

    Van de beschikbare 5 miljoen arbeidskrachten wordt
    hier dus maar 100/125 = 4/5 deel ingeschakeld, en is
    1/5 = 20% werkloos wegens tekortschietende vraag.
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Werkloosheidstheorie van Keynes

M Werkloosheidstheorie (onderbesteding) van Keynes
    Uitgaande van:
    Y = C + I ,   C = 0,8 x Y   en   I = 20  volgt:
    Y = 0,8 x Y + 20    -->   0,2 x Y = 20   -->   Y’ = 100
    Alleen bij deze waarde van het nationale inkomen
    kunnen de consumenten precies € 80 mld besteden,
    terwijl voor de investeerders de gewenste € 20 mld
    overblijft.

    De vergelijking Y’ = 0,8 x Y + 20   betreft de
    macrovraag: de bestedingen van consumenten en
    investeerders, ook wel de effectieve vraag genoemd:
    EV = 0,8 x Y + 20 
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Werkloosheidstheorie van Keynes

Keynsiaans
werkloosheids-
evenwicht


