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Opgave 3
Het hemd is nader dan de rok
In een land doet het Sociaal en Economisch Planbureau (SEP) de volgende voorspellingen voor
de ontwikkeling van de economie in het komende jaar:
1 De inflatie zal met 2,5% wat hoger liggen dan de inflatie van de belangrijkste
handelspartners.
2 De arbeidsproductiviteit per arbeidsjaar zal niet toenemen.
3 Er zal sprake zijn van krapte op de arbeidsmarkt.
4 De arbeidsinkomensquote zal verder stijgen.
5 De invoering van een nieuw stelsel voor de inkomstenbelasting zal leiden tot een lagere
gemiddelde belastingdruk.
6 De participatiegraad van vrouwen zal ongeveer 55% bedragen en daarmee nog steeds
beduidend lager zijn dan die van de mannen (ongeveer 85%).
7 Door de hoge werkdruk zal het ziekteverzuim onder werknemers verder stijgen.
8 De werkloosheidsuitkeringen zullen waardevast blijven.
De werknemerscentrale en de werkgeverscentrale in dit land overleggen elk jaar over de
hoofdlijnen van de komende CAO-onderhandelingen. Voorafgaand aan dit overleg heeft elke
centrale zijn eigen voorstel ingediend. Beide centrales kennen de voorspellingen van het SEP.
De werknemerscentrale stelt voor:
a een loonsverhoging van 4%;
b arbeidstijdverkorting met volledige herbezetting;
c scheppen van meer deeltijdbanen door werkgevers.
De werkgeverscentrale stelt voor:
a een loonsverhoging van 1,5%;
b arbeidstijdverlenging;
c meer tijdelijke/minder vaste arbeidscontracten, in combinatie met bedrijfstijdverlenging.
Beide organisaties hebben macro-economen in dienst die voor hun eigen organisatie een
betoog moeten schrijven waarin zij de onderdelen a, b en c van beide voorstellen vergelijken.
In dit betoog maken de economen selectief gebruik van de voorspellingen van het SEP.
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Schrijf het betoog van één van de macro-economen.
• Maak zelf de keuze of je als macro-econoom van de werknemerscentrale of juist van de

werkgeverscentrale wilt schrijven en vermeld deze keuze bij aanvang van het betoog.
• Geef voor elk onderdeel van het voorstel (a, b en c) aan waarom het eigen standpunt de

voorkeur verdient boven het standpunt van de andere centrale.
• Betrek bij elk onderdeel van het voorstel minimaal één van de acht voorspellingen van het

SEP. Elke voorspelling mag in het totale betoog maar één keer gebruikt worden.
Aanwijzingen:
• De onderdelen van het betoog moeten logisch op elkaar aansluiten.
• Gebruik voor het betoog 125 woorden; een afwijking van 25 woorden is toegestaan.
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