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Opgave 3 
 
uit een krant (maart 2007): 
Minder werken voor meer banen 
Duitsland telt 82,5 miljoen inwoners. Daarvan behoren er 42,6 miljoen tot de 
beroepsbevolking. Er zijn 4,6 miljoen Duitsers werkloos en voor Duitse 
begrippen is dat erg veel. Sommigen verklaren die hoge werkloosheid door te 
wijzen op de zwakke concurrentiepositie van Duitse bedrijven op de 
buitenlandse afzetmarkten. Een econoom is echter van mening dat de 
werkloosheid in Duitsland zo hoog is, doordat vakbonden en werkgevers daar te 
laat hebben ingezet op zaken als arbeidstijdverkorting en deeltijdwerk. Duitsers 
werken gemiddeld 36,5 uren per week. Ter vergelijking: Nederlanders werken 
gemiddeld slechts 31,5 uren per week. Het werkloosheidspercentage in 
Nederland is de helft van dat in Duitsland. 
 
De econoom heeft geschat wat het effect van minder werken is op het 
werkloosheidspercentage in Duitsland. Als het aantal per week gewerkte uren 
daalt tot gemiddeld 34,5 kunnen er volgens de econoom 1,65 miljoen werklozen 
in Duitsland aan de slag, waardoor het werkloosheidspercentage met bijna 
4 procentpunten daalt. De econoom gaat uit van een herbezetting van 75% en 
een gelijkblijvende totale productie.  
 

2p 8 Laat met een berekening zien dat de econoom uitkomt op gemiddeld 
1,65 miljoen extra banen. 
 

2p 9 Klopt de conclusie van de econoom met betrekking tot het 
werkloosheidspercentage? Verklaar het antwoord met een berekening. 
 
Arbeidstijdverkorting leidt meestal tot hogere loonkosten per eenheid product. 
Werkgevers kunnen die  hogere kosten afwentelen op de verkoopprijzen, maar 
ook op de werkgelegenheid. Als dit laatste gebeurt door bedrijfsonderdelen te 
sluiten of naar het buitenland te verplaatsen, daalt de productie. 
 

2p 10 Citeer de zin uit het krantenartikel waaruit blijkt dat afwenteling op de 
verkoopprijzen in de gegeven situatie geen optie is. 
 

2p 11 Beschrijf hoe een loonkostenstijging op de werkgelegenheid kan worden 
afgewenteld zonder dat de productie daalt. 




