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INKOMENSVORMING EN INFLATIE

Productiefactoren

M Productiefactoren:
    alle middelen die gebruikt worden bij het
    produceren: 
    NOKIA: natuur, ondernemen, kapitaal, informatie,
    arbeid.

M Productiecapaciteit: maximale hoeveelheid
    goederen en diensten die een bedrijf of land per
    periode (bijv. een jaar) kan voortbrengen.

M Arbeidsproductiviteit: hoeveelheid producten die
    per arbeider per periode (bijv per uur of per jaar)
    worden geproduceerd. 

3

INKOMENSVORMING EN INFLATIE

Productiefactoren

M Productiefactoren & beloningen:
    F natuur (wat vanzelf aanwezig is in een
        economie: te bewerken grond, te delven delf-
        stoffen, te kappen bossen, e.d.): pacht, winst
    F ondernemen, ondernemingscapaciteit (het
        nemen van ondernemersrisico): winst 
    F kapitaal, kapitaalgoederen: rente, huur, winst
    F informatie, kennis: loon, salaris, winst
    F arbeid (zowel lichamelijke als geestelijke
        inspanningen): werknemers: loon, salaris;
        ondernemers/ zelfstandigen: ondernemersloon,
        winst, honorarium
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Productiefactoren

M Productiefactoren nader bekeken:
    F natuur bestaat o.a. uit:
       G natuurlijke hulpbronnen (aardgas, erts)
       G klimaat (zonnige omgeving, regen)
       G aanwezige flora en fauna (bossen, wild)
       G ligging (natuurlijke havens, gronden)

    F invloedsfactoren op productiviteit, o.a.:
       G uitputtelijkheid van hulpbronnen
       G milieu (vervuiling, behoud)
       G al dan niet duurzame ontwikkeling.
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Productiefactoren

M Productiefactoren nader bekeken:
    F ondernemen wordt vaak tot productiefactor
        arbeid gerekend.  Heeft te maken met het
        combineren van productiefactoren kapitaal,
        arbeid en/of natuur, waarbij een ondernemers-
        risico wordt gelopen.

        Niet te verwarren met de activiteiten van een
        bedrijfsleider of een manager; deze bedrijven
        een vorm van productiefactor arbeid.
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Productiefactoren

M Productiefactoren nader bekeken:
    F kapitaal = concreet kapitaal (productiefactor
        kapitaalgoederen) [abstract = geld of vermogen]

    F kapitaalgoederen bestaan uit:
        G vaste kapitaalgoederen (machines, e.d.)
        G vlottende kapitaalgoederen (voorraden
            grondstoffen, componenten, eindproducten)
    F invloedsfactoren op productiefactor kapitaal:
        G mechanisering (vervanging spierkracht)
        G automatisering (vervanging denkkracht)
        G schaalvergroting (grotere producties)
        G verlenging bedrijfstijd (meer benutting van
            machines, e.d.).
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Productiefactoren

M Productiefactoren nader bekeken:
    F informatie: kennis wordt vaak als extra produc-
        tiefactor gezien.  Door de almaar toenemende
        complexiteit van producten en de noodzaak tot
        differentiatie en het maken van meer
        onderscheid, zou rendabele productie niet meer
        mogelijk zijn zonder de kennisinput van
        werknemers en ondernemers.

    F Informatie = business, business = informatie. 
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Productiefactoren

M Productiefactoren nader bekeken:
    F arbeid: is gebaseerd op mate van scholing en
        ervaring van arbeider.

    F invloedsfactoren op productiefactor arbeid:
        � mate van arbeidsverdeling (hoe gespeciali-
            seerd werkt men)
        � eerder genoemde scholing
        � kapitaalintensiteit (hoeveelheid ingezette
            middelen).  
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Productiefactoren

M Productiefactoren nader bekeken:
    F kapitaalintensiteit vs. arbeidsintensiteit,heeft
        te maken met:
        G breedte-investeringen: aankoop van extra,
            vaste kapitaalgoederen door producenten,
            waarbij verhouding tussen hoeveelheid
            kapitaalgoederen / hoeveelheid arbeid gelijk
            blijft;
        G diepte-investeringen: aankoop van vaste
            kapitaalgoederen door producenten, waarbij
            relatief meer kapitaal in bedrijven komt en
            relatief minder arbeid nodig is.  
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Productiefactoren
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Inkomen

M Inkomen:
    F nominaal inkomen= inkomen in geld uitgedrukt
    F reëel inkomen = nominaal inkomen gecorri-
        geerd voor prijsstijgingen (inflatie).

    F inflatie: gemiddelde procentuele prijsstijging in
        een zekere periode, waarbij men gemiddeld
        meer geld kwijt is voor de goederen die men
        normaal koopt.
    F deflatie: gemiddelde procentuele prijsdaling in
        een zekere periode, waarbij de goederen die
        men normaal koopt steeds goedkoper worden.
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Inkomen

M Opgave reëel / besteedbaar inkomen:
    Stel iemand heeft een besteedbaar inkomen van 
    € 4.000 per maand. Onder andere met het oog op
    de gestegen kosten van levensonderhoud met 3%
    wordt zijn besteedbaar inkomen verhoogd tot 
    € 4.160 per maand. 
    Met hoeveel procent is zijn reëel inkomen dan
    gestegen? 
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Inkomen

� Oplossing:   +0,97%  
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Inflatie en deflatie

M Inflatie nader beschouwd:
    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 geld-
    hoeveelheid 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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Inflatie en deflatie

M Inflatie, verschillende oorzaken:
    F bestedingsinflatie: overbestedingssituatie in
        binnenland (vraag naar goederen zorgt voor
        prijsstijgingen)
    F kosteninflatie: oplopende kosten zorgt voor
        prijsstijgingen
    F winstinflatie: door oplopende winsten
    F stijging van invoerprijzen uit buitenland.
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Inflatie en deflatie 

M Inflatie, verschillende gevolgen:
    F daling koopkracht: euro wordt minder waard
    F rentegevolgen:
                 G banken verhogen rente boven inflatie
                     (nominale rente omhoog).
                 G reële rente (bankrente minus inflatie%)
                     zal bij toenemende inflatie gaan dalen.
    F minder sparen: spaargeld wordt reëel minder
        waard.
    F snellere bestedingen: morgen is het duurder.
    F veranderende inkomens- en vermogensverhou-
        dingen i.v.m. achterblijvende compensaties.
    F hogere lonen, slechtere concurrentiepositie.
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Inflatie en deflatie

M Deflatie nader beschouwd:
     tegenovergestelde van inflatie: macro-economische
     situatie waarbij een daling van het algemeen prijsniveau
     optreedt, en waarbij de werkgelegenheid, de productie en
     de geldhoeveelheid afnemen, dus: een daling van het
     algemeen prijspeil.

     Wordt o.a. veroorzaakt door verminderde economische
     activiteit en daardoor een te trage groei of zelfs daling van
     de bestedingen (bijv. door stijging van rentepeil en belast-
     ingheffingen of door afname van overheidsuitgaven).
     In algemeen zullen bij een deflatie consumenten hun
     bestedingen uitstellen, dit bij een stijgend rentepeil. Kan
     leiden tot recessie of zelfs totale economische instorting
     (Grote Depressie, 1929).
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Indexcijfers

M Het werken met indexcijfers:
    Ook om ontwikkelingen in de markt te kunnen
    analyseren en de ontwikkelingen in tal van
    verschillende gegevens met elkaar te vergelijken,
    wordt vaak gewerkt met indexcijfers.
    Berekeningsmethodiek: 
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Indexcijfers

M Indexcijfers:
    Met het oog op inflatiecijfers, en ook in verband
    met prijsstijgingen en verbruikscijfers, wordt
    vaak met indexcijfers gerekend.  Voorbeeld:
    Prijs koopwoningen in Nederland:
                2005       2005       2006       2007      2008

    Prijs:   180.000  
    Index:   100         105         110         125         138

    Wat is de prijs van een koopwoning in 2008?
    Antwoord: 138 / 100 x 180.000 = 248.400
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Indexcijfers

M Het werken met indexcijfers: voorbeeld:

PIC
1
 = prijsindexcijfers waarbij basisjaar = 2006

PIC
2
 = prijsindexcijfers waarbij basisjaar = 2008

Vul de ontbrekende indexen en prijzen in.
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Indexcijfers

M Het werken met indexcijfers : oplossing:
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M Het werken met indexcijfers: voorbeeld:
    Het verbruik van een zeker type baksteen was in
    2005, in geld uitgedrukt, 200 miljoen euro, en in
    2009 was dit 350 miljoen.  
    Het indexcijfer van het verbruik in stuks in
    dezelfde periode steeg van 110 in 2005 tot 165 in
    2009 (index 2003 = 100).
    Met hoeveel procent is de prijs van dit type
    baksteen over de periode 2005-2009 blijkbaar
    gestegen?
    [Tip: beschouw de indexcijfers van verbruik als

     afzetverhoudingsgetallen.]    

Indexcijfers

23

INKOMENSVORMING EN INFLATIE

Indexcijfers

� Het werken met indexcijfers: oplossing:
   +16,67%


