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Prijzen
• Nadat de marktmogelijkheden zijn bekeken is 

het van belang om te zoeken naar de best 
haalbare prijs voor onze producten of diensten.

• De enige praktische weg om verschillende 
goederen en diensten direct met elkaar te 
vergelijken loopt via haar geldswaarde o.b.v. de 
juiste prijzen. 

ACTUELE (NOMINALE- OF FINANCIËLE) PRIJZEN
• Voor de marktprijzen moet gezocht worden 

naar het punt van eerste verkoop 
(af-fabriek prijs, af-boerderij prijs). 



Toekomstige Prijzen
• Voor toekomstige opbrengsten welke uit toekomstige 

offers voortkomen is het van belang onderbouwd te 
kunnen oordelen over toekomstige prijzen. 

• Ondanks onzekerheden blijft een overwogen oordeel 
over de toekomstige prijzen beter dan het nalaten 
hiervan. Een relativering van de waarde van deze 
prijzen is op zijn plaats.

INFLATIE
• Vertrekkend bij de actuele marktprijzen dient bekeken 

te worden in hoeverre deze of het gemiddelde over de 
afgelopen jaren in de toekomst zal veranderen. Geen 
projectanalist ontkomt aan het vraagstuk van inflatie. 



Constante prijzen
• Meestal kiest men voor de veronderstelling van 

constante prijzen of dat een bepaalde toekomstig 
prijsniveau (b.v. die van het eerste jaar na afronding 
van de investering) zal blijven voortduren. 

• Dit is van belang om een vertekening t.g.v. de baten te 
voorkomen die meestal later in de tijd vallen dan de 
kosten en derhalve meer geïnfleerd zijn. 

• Aangenomen wordt dat inflatie de meeste prijzen in 
dezelfde mate zal beïnvloeden waardoor zij ten 
opzichte van elkaar gelijk blijven. 

• Hoewel de absolute of in geld uitgedrukte waarden 
van kosten en baten incorrect zullen zijn blijven de 
onderlinge relaties overeind. 



• Het werken in constante prijzen is simpeler, 
veel minder bewerkelijk en voverzichtelijker. 

• Lopende prijzen kunnen worden uitgedrukt in 
constante prijzen door ze te corrigeren met 
behulp van prijsindexcijfers, herleid tot een 
bepaald jaar. 

• Door te werken in lopende prijzen worden voor 
elk jaar in de toekomst de financiële stromen en 
financieringsbehoefte bekend. 

• Het grote probleem hierbij is dat het vraagt om 
een voorspelling van de inflatieontwikkeling. 



• Voor een aantal belangrijke 
importprodukten kunnen de 
Wereldbank prognoses enige 
houvast bieden, voor de binnen-
landse inflatiecijfers niet. 

• Daarnaast heeft de overheid meestal een 
sterke reductie van de inflatie in haar beleids-
programma. Dan kan niet in de officiële 
projectdocumenten worden aangenomen dat 
de scherpe inflatie zich zal voortzetten.



Verandering in Relatieve Prijzen
• Ondanks de aanname van constante prijzen kan 

indien nodig wel een correctie worden toegepast 
voor de veranderingen in de relatieve prijzen. 

• Een verandering in de relatieve prijzen leidt direct 
tot verandering in de projectresultaten. 

• vb. het algemeen inflatiecijfer kan bij uitsluiting van 
de vleesprijs op 10% worden geschat. Indien 
verwacht wordt dat de vleesprijs met 15% zal 
stijgen dan worden in de kosten- en baten-
opstelling van het veeteeltproject alle prijzen 
constant gehouden behalve de vleesprijs die met 
4,54% per jaar zal toenemen.



FINANCIËLE EXPORT EN IMPORT PARITEITSPRIJZEN
Voor produktie voor de internationale markt zijn de prijs-
ramingen gebaseerd op een bepaald punt in het buitenland. 
Hierbij moeten de nodige aanpassingen gepleegd worden om 
de juiste prijs op het bedrijfs- of projectgrensniveau te vinden.

CIF omvat:
- FOB kosten tot het punt van export (zie onder)
- Vrachtkosten tot het punt van import
- Verzekeringskosten
- Uitlaadkosten v/h schip naar de pier en de haven
CIF omvat niet:
- Invoerrechten en subsidies
- Diverse koersen voor belastingen, opslag, overslag,
commissies etc. in haven van binnenkomst.



FOB omvat:
Alle kosten om de goederen aan boord te kunnen
krijgen (maar nog steeds in de haven van het
exporterend land):

- lokale marketing en transportkosten
- lokale havenkosten inclusief belastingen, opslag,

inlaadkosten, evt. ontsmettingskosten, commissies.
- exportbelasting en subsidies
- projectgrensprijs of af-boerderij prijs



Tabel 3: Financiële Export Pariteits Prijs Rijst
Methodologische Stap Waarde Per Ton
CIF Port Au Prince haven US$    450
- Uitlaadkosten punt van import
- vrachtkosten naar punt van import
- verzekering

US$      50

FOB Paramaribo haven: US$    400
OMZETTING (officiële koers US$1 = SRD 14) SRD 5600

- Transportkosten Fabriek-Nw haven SRD   300
Af-fabrieksprijs: SRD 5300
- Droog- en pelverliezen SRD 1855
- Veldtransport- en verwerkingskosten SRD   200
EXPORT PARITEITSPRIJS AF-BOERDERIJ SRD 3245
Opkoopprijs/ zak 79 kg natte padie SRD     256



Take Home Vraag:
• Boer Ch.Tokie van Coronie wil zijn Oker aanplant

fors uitbreiden. 

• Hij heeft vernomen dat er voor de Oker € 5 per kilo 
wordt betaald in de Tropische winkels in Den Haag. 

• Hij heeft zijn prijscalculatie gemaakt en komt op een
totale kostprijs van SRD 17,50 per kg.

• Hij heeft U als consultant gevraagd om een
professioneel advies over de winstmogelijkheid en U 
bent op onderzoek uitgegaan.

Vraag: Hoe luidt Uw advies ?



Dank u     !!!!!!!!!!!!
Nu is het tijd voor Uw vragen:


