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Wat ga je leren?

� Wat inflatie is en hoe inflatie kan ontstaan.

� Wat het consumentenprijsindexcijfer is. 

� Wat het verschil is tussen het nominale inkomen het reële 
inkomen. 
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inkomen. 

� Wat het ECB kan doen om de inflatie te verminderen. 



Inflatie & Deflatie

� Inflatie � algemene prijsstijging van goederen en 
diensten.

� Deflatie � algemene prijsdaling van goederen en 
diensten. diensten. 

� Beide vormen ongunstig voor de economie. 



Inflatie & Deflatie

� Oorzaken Inflatie: 
� Hoge loonkosten � deze kosten worden verwerkt in de 

verkoopprijs � hogere verkoopprijs. 

� Hogere grondstofprijzen � deze kosten worden ook verwerkt in de 
verkoopprijs � hogere verkoopprijs. 

Hogere tarieven voor vergunningen  of heffingen (overheid) �� Hogere tarieven voor vergunningen  of heffingen (overheid) �
deze kosten worden ook verwerkt in de verkoopprijs � hogere 
verkoopprijs. 

� BTW verhoging (overheid) � hogere verkoopprijs. 

� Oorzaken Deflatie: 
� Productverbetering � men krijgt meer waar voor hetzelfde geld. 



Koopkracht

� Koopkracht � de hoeveelheid goederen en diensten die 
je met je inkomen kunt kopen. 

� Inflatie � daling van de koopkracht � je kunt met 
hetzelfde inkomen minder kopen. � vakbonden kunnen 
prijscompensatie opeisen, lonen stijgen dan mee met de prijscompensatie opeisen, lonen stijgen dan mee met de 
prijzen. 

� Deflatie � stijging van de koopkracht � je kunt met 
hetzelfde inkomen meer kopen. � MAAR blijft ongunstig 
voor de economie, want men gaat wachten met kopen. 

� Conclusie beide vormen zijn slecht voor de economie. 



Europese Centrale Bank (ECB)

� Europese Centrale Bank � verantwoordelijk voor de 
waarde van de euro. 

� Middel om inflatie tegen te gaan � rente verhogen:
� Spaarders : gunstig 

� Consumenten en bedrijven (leners) : ongunstig. 



CBS & CPI

� Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) rekent het 
consumentenprijsindexcijfer (CPI) uit. 

� Consumentenprijsindexcijfer � geeft de 
prijsontwikkeling van goederen en diensten die prijsontwikkeling van goederen en diensten die 
huishoudens in Nederland kopen weer � doel: 
koopkracht van de consumenten in kaart brengen. 

� Hulpmiddel: indexcijfers � wat aangeeft hoeveel iets 
in een bepaalde periode is veranderd, ten opzichte 
van het afgesproken tijdstip (basisjaar = 100). 



Nominaal & Reëel inkomen

� Nominaal inkomen � het inkomen dat je in euro’s 
verdiend. 

� Reëel inkomen � koopkracht van je inkomen. 
Berekening: Berekening: 

� Nominaal inkomen – inflatie = reëel inkomen. 
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