HOOFDSTUK 3 - WE GAAN VOOR DE WINST!
Stel je voor dat je een ’gat in de markt’ hebt gevonden…

3.1 WAT ZIJN DE KOSTEN?
Als je in een schema onder elkaar zet welke stappen een product neemt van
grondstof tot eindproduct, maak je een bedrijfskolom.

Maisverbouwer

€ 0,30

Fabriek

€ 0,80

Groothandel

€ 0,90

Jumbo

€ 1,20

Toegevoegde waarde Jumbo =
€ 1,20 - € 0,90 = € 0,30

3.1 WAT ZIJN DE KOSTEN?
Om producten te kunnen produceren, moet een bedrijf kosten maken.
Deze kosten kun je opdelen in twee groepen:
VASTE KOSTEN

Heb je altijd, ook als je niks produceert

Bijvoorbeeld:
• Huur van het pand
• Afschrijving machines
• Verzekeringen

VARIABELE KOSTEN

Worden hoger per product dat je produceert

Bijvoorbeeld:
• Inkoop van grondstoffen
• Loon van personeel
• Energiekosten

3.1 WAT ZIJN DE KOSTEN?
Om te kunnen produceren heb je vier productiefactoren nodig.
Beloning

Productiefactoren

Natuur

Pacht

Arbeid

Loon

Kapitaal

Rente

Ondernemerschap

Winst

3.1 WAT ZIJN DE KOSTEN?
Afschrijving is hoeveel euro jouw kapitaalgoederen elk jaar minder waard worden.
Bedrijven reserveren dat ’afschrijvingsbedrag’ elk jaar, om uiteindelijk weer nieuwe
kapitaalgoederen aan te kunnen schaffen.
Het kopen van nieuwe kapitaalgoederen noem je investeren.
Bijvoorbeeld
Bij Katerbarg Doritos moet over vijf jaar een nieuwe chipsmachine worden
aangeschaft. Deze zal naar verwachting € 38.500 kosten. Men verwacht de oude
machine dan nog voor € 3.500 te kunnen verkopen.
Bereken de jaarlijkse afschrijvingskosten.
Er moet nog € 38.500 - € 3.500 = € 35.000 gespaard worden in vijf jaar.
Per jaar is dat € 35.000 : 5 = € 7.000

3.1 WAT ZIJN DE KOSTEN?
Bij de productie van veel goederen gebeurt er meer dan alleen de productie zelf.

Positieve effecten
Maatschappelijke opbrengsten

Negatieve effecten
Maatschappelijke kosten

3.1 WAT ZIJN DE KOSTEN?
Let op dat je de begrippen verkoopprijs en consumentenprijs niet door elkaar haalt!
De verkoopprijs is het bedrag dat een winkelier wil hebben voor een product.
Verkooprijs + btw = consumentenprijs (dus wat de consument uiteindelijk betaalt).
100%

+ 21%= 121%

BTW

Hoog: 21%

Laag: 6% (o.a. levensmiddelen en boeken)

Wordt 9%!
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AFZET

Het aantal verkochte producten.

OMZET
Hoeveel geld er in de kassa binnen is gekomen.
(afzet x verkoopprijs)

- INKOOPWAARDE

Hoeveel het kostte om alle producten in te kopen.

= BRUTOWINST
Hoeveel er is verdiend met de verkoop.
(omzet - inkoopwaarde)

- BEDRIJFSKOSTEN
Alle andere kosten die het bedrijf heeft, zoals huur, elektriciteit en loonkosten.

= NETTOWINST
De échte winst, als alle rekeningen betaald zijn.
(brutowinst - bedrijfskosten)

3.2 HOEVEEL LEVERT HET OP?
Katerbarg Doritos B.V.
Resultaat september 2018
Verkocht:
Inkoopprijs:
Verkoopprijs:
Personeelskosten:
Huur
Stroom
Bereken:
1.De afzet

6.500 zakken chips
€ 0,80
€ 1,20
€ 800
€ 500
€ 300
6.500 zakken chips

2.De omzet
6.500 x € 1,20 =
Inkoopwaarde
6.500 x € 0,80 =
3.De brutowinst
Bedrijfskosten € 800 + € 500 + € 300 =
4.De nettowinst

€ 7.800
€ 5.200 –
€ 2.600
€ 1.600 –
€ 1.000

CAPACITEIT OF PRODUCTIVITEIT
Wat is het verschil tussen de productiecapaciteit en arbeidsproductiviteit?
Productiecapaciteit: Hoeveel kan er in totaal gemaakt worden?
Arbeidsproductiviteit: Hoeveel wordt er daadwerkelijk per werknemer gemaakt?

Scholing van het personeel

Hogere
arbeidsproductiviteit

Betere machines (technologische ontwikkelingen)
Personeel belonen wanneer ze hard werken
Een goede arbeidsverdeling
(personeel gaat zich specialiseren)
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ARBEIDSPRODUCTIVITEIT

2014

2015

2016

360.000 zakken

420.000 zakken

410.000 zakken

4 werknemers

3 werknemers
1 machine

420.000 : 4 =
105.000 per persoon

410.000 : 3 =
136.667 per persoon

3 werknemers

Arbeids360.000 : 3 =
productiviteit 120.000 per persoon

3.3 DE MARKT OP!
Een markt, zoals die op vrijdagochtend in het centrum van Emmen staat, noem je
een concrete markt.
Je kunt natuurlijk op veel meer plaatsen chips kopen. Alle vraag en aanbod
van chips bij elkaar noem je een abstracte markt.

3.3 DE MARKT OP!

Prijs per zak

Stel je voor dat je met een kraampje Doritos op de markt in Emmen gaat staan…
Als een zak Doritos heel goedkoop is, zal de vraag van klanten heel groot zijn.
Bij een hoge prijs zal de vraag juist heel klein zijn. Het is dan te duur.
Maar jij zult juist meer Doritos willen verkopen als je er veel op kunt verdienen.
Bij een hoge prijs, zal jouw aanbod groter zijn.

Aanbod

€ 1,50
€ 1,40
€ 1,30
€ 1,20
€ 1,10
€ 1,00
€ 0,90
€ 0,80

Vraag
100

200

300

400

500 600
Aantal zakken

3.3 DE MARKT OP!

Prijs per zak

Uiteindelijk zul je jouw Doritos verkopen voor de prijs waar vraag en aanbod
gelijk zijn. Dit noem je de evenwichtsprijs.
De hoeveelheid zakken die je dan verkoopt, noem je de evenwichtshoeveelheid.

Aanbod

€ 1,50
€ 1,40
€ 1,30
€ 1,20
€ 1,10
€ 1,00
€ 0,90
€ 0,80

Vraag
100

Evenwichtsprijs

200

300

400

500 600
Aantal
zakken
Evenwichtshoeveelheid

3.3 DE MARKT OP!

Prijs per zak

De vraag kan ook veranderen. Bijvoorbeeld doordat mensen meer gaan
verdienen of door reclame. De vraag wordt dan groter.
Hierdoor schuift de vraaglijn naar rechts en zal de prijs stijgen.

Aanbod

€ 1,50
€ 1,40
€ 1,30
€ 1,20
€ 1,10
€ 1,00
€ 0,90
€ 0,80

Vraag
100

200

300

400

500 600
Aantal zakken

3.3 DE MARKT OP!

Prijs per zak

Ook de aanbodlijn kan verschuiven.
Als je Doritos goedkoper in kunt kopen, kun je ook jouw verkoopprijs verlagen,
zodat je meer zult verkopen.
Dit systeem van vraag en aanbod werkt het beste bij veel aanbieders en veel
vragers. In een transparante markt kun je prijzen goed met elkaar vergelijken.

Aanbod

€ 1,50
€ 1,40
€ 1,30
€ 1,20
€ 1,10
€ 1,00
€ 0,90
€ 0,80

Vraag
100

200

300

400

500 600
Aantal zakken

3.3 DE MARKT OP!

Prijs per zak

De overheid kan ook ingrijpen.
Als producten te duur dreigen te worden, kan de overheid ervoor kiezen om
consumenten te beschermen door een maximumprijs in te stellen.
De overheid kan ook producenten beschermen door een minimumprijs in te
stellen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij melk.

Aanbod

€ 1,50
€ 1,40
€ 1,30
€ 1,20
€ 1,10
€ 1,00
€ 0,90
€ 0,80

Minimumprijs
Maximumprijs
Vraag
100

200

300

400

500 600
Aantal zakken

3.3 DE MARKT OP!

MINIMUMPRIJS

MAXIMUMPRIJS

3.4 MACHT OP DE MARKT

Monopolie
Wanneer er maar één aanbieder is van een product.
Die kan dan zelf de prijs bepalen, want consumenten kunnen niet naar de concurrent.
Bijv: Het elektriciteitsnetwerk is van de overheid - Geld wordt gedrukt door DNB.
Volkomen concurrentie
Wanneer er veel vragers en veel aanbieder zijn en het om een homogeen goed gaat.
Dat betekent dat het een product is waarvan het de consumenten niet zoveel uitmaakt
wie het levert, bijvoorbeeld suiker.
De prijs wordt dan volledig door vraag en aanbod bepaald.
Monopolistische concurrentie
DOEL:
Als
enige
Wanneer er veel aanbieders zijn die een heterogeen goed aanbieden; er zit dan
overblijven!
verschil tussen de producten, zoals bij cola.

Dan heb je een
monopolie.

Oligopolie
Wanneer er weinig aanbieders zijn en het moeilijk is om de markt te betreden.
Bijv: - Heterogene producten: Smartphones, gameconsoles
- Homogene producten: Elektriciteit

OVERZICHT ONDERNEMINGSVORMEN:
Marktvorm

Aantal aanbieders

Homogeen of
heterogeen?

Monopolie

Één

Homogeen

Elektriciteitsnetwerk
van de overheid

Volkomen
concurrentie

Veel

Homogeen

Suiker

Monopolistiche
concurrentie

Veel

Heterogeen

Cola

Weinig

Homogeen ->
Heterogeen ->

Elektriciteit
Smartphones

Oligopolie

Voorbeeld

3.4 MACHT OP DE MARKT
Het marktaandeel van een bedrijf laat zien hoeveel procent van de totale verkopen
van een product door dat bedrijf gedaan wordt.
Wanneer twee bedrijven samen gaan, om zo één groter bedrijf te vormen, noem
je dat een fusie.
Dat mag niet altijd zomaar, want de overheid wil niet dat er een monopolie ontstaat.
Bedrijven kunnen afspraken maken dat ze bijvoorbeeld niet onder een bepaalde
prijs verkopen. Zo kunnen ze samen prijzen kunstmatig hoog houden.
Dit noem je een kartel, maar dat is bij de wet verboden!

ECO SHOWS BIJ DIT HOOFDSTUK

REKENEN MET BTW
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VRAAG & AANBOD

OMZET, BRUTOWINST, NETTOWINST
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