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Opgave 7 

 
Armoede in de Verenigde Staten toegenomen 
In 2000 waren de inkomensverschillen in de Verenigde Staten van Amerika (VS) 
groter dan in Nederland. In de onderstaande tabel staan gegevens over de 
inkomensverdeling in Nederland en in de VS in 2000. Alle inkomensontvangers 
zijn hierbij naar hoogte van het inkomen verdeeld in vijf 20%-groepen, waarbij 
de eerste groep het laagste inkomen heeft. De cijfers zijn gecumuleerde 
inkomensaandelen in procenten.  
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Nederland 7,6 20,8 38,0 61,3 100 
VS 5,4 16,1 31,8 54,2 100 

 
Inkomensverschillen kunnen op verschillende manieren worden gemeten. Een 
manier is de verhouding tussen het inkomensaandeel van de vijfde groep en dat 
van de eerste groep. In 2000 is die verhouding in Nederland (afgerond) 5 : 1.  

2p 23 Toon met een berekening aan dat de inkomensverschillen volgens deze manier 
in de VS in 2000 groter zijn dan in Nederland. 
 
Met behulp van de gegevens in de bovenstaande tabel kan een lorenzcurve 
worden getekend. De coördinaten (0;0) en (100;100) liggen op deze curve. 

2p 24 Noem de coördinaten van twee andere punten op de lorenzcurve van Nederland 
die met behulp van de tabel kunnen worden bepaald. 
 
In de VS was in de periode 2000-2005 de gemiddelde loonstijging kleiner dan de 
gemiddelde stijging van de arbeidsproductiviteit. De stijging van de 
arbeidsproductiviteit werd veroorzaakt door automatisering van veel 
productieprocessen. De behoefte aan hooggeschoolde arbeidskrachten steeg 
daardoor sterk. En dat terwijl laaggeschoolde immigranten een steeds groter 
deel gaan uitmaken van de beroepsbevolking. Door deze ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt in de periode 2000-2005 zijn de inkomensverschillen in de VS 
toegenomen.  
 

2p 25 Zijn de loonkosten per product in de VS in de periode 2000-2005 gestegen, 
gedaald of gelijk gebleven? Verklaar het antwoord. 
 

2p 26 Leg met behulp van de gegevens uit dat de inkomensverschillen in de VS in de 
periode 2000-2005 door de ontwikkeling van de arbeidsmarkt zijn toegenomen. 
 
 




