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Opgave 5 
 
Winsten bedrijven stijgen licht 
In 2004 is de arbeidsinkomensquote bij bedrijven in Nederland gedaald. De 
arbeidsinkomensquote is het aandeel van het primaire arbeidsinkomen in de 
toegevoegde waarde. Het aandeel van de overige primaire inkomens in de 
toegevoegde waarde van bedrijven nam toe van 19,6% in 2003 tot 20% in 2004. 
Deze stijging kan er op wijzen dat de winsten van bedrijven in 2004 licht zijn 
gestegen. 
 
De ontwikkeling van de arbeidsinkomensquote is niet voor alle bedrijven gelijk. 
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In de economische theorie wordt aangenomen dat een daling van de 
arbeidsinkomensquote kan leiden tot een stijging van de investeringen. 
 

2p 13 Noem, naast inkomen uit arbeid, twee andere vormen van primair inkomen. 
 

2p 14 Leg uit hoe een daling van de arbeidsinkomensquote kan leiden tot een stijging 
van de investeringen.  
 
In 2001 bedroeg de toegevoegde waarde van industriële bedrijven 
€ 58,7 miljard. Met behulp van de figuur kan worden bepaald dat deze 
toegevoegde waarde als volgt is verdeeld: € 43,5 miljard voor het primaire 
arbeidsinkomen en € 15,2 miljard voor de overige primaire inkomens. In 2004 
bedroeg de toegevoegde waarde van industriële bedrijven € 60,9 miljard. 

2p 15 Is het primaire arbeidsinkomen bij industriële bedrijven in 2004 ten opzichte van 
2001 gedaald of gestegen? Verklaar het antwoord met behulp van een 
berekening in euro’s. 
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De loonkosten per arbeidsuur zijn bij industriële bedrijven hoger dan bij 
bedrijven in de financiële en zakelijke dienstverlening. De arbeidsinkomensquote 
is bij industriële bedrijven echter lager dan bij bedrijven in de financiële en 
zakelijke dienstverlening. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in het 
verschil in arbeidsintensiteit in de beide soorten bedrijven. 

2p 16 In welk soort bedrijven is de productie blijkbaar het meest arbeidsintensief? 
Verklaar het antwoord. 
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