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In een ontwikkelingsland is de inkomensverdeling in de laatste jaren
schever geworden. De minister van economische zaken wijt dit onder
meer aan de vertraging van de economische groei in deze periode. Hij
verwacht dat een herverdeling van hoge inkomens naar lage inkomens via
belastingen, subsidies en uitkeringen zal leiden tot extra economische
groei en hij laat een voorstel doorrekenen door het Planbureau (PB).
Zonder de herverdeling is de verwachte groei van het bbp 1,1% per jaar.
Dan zou na vijf jaar het bbp 5,62% hoger liggen. Het PB schat dat de
voorgestelde herverdeling ertoe zal leiden dat de groei van het bbp in elk
van de volgende jaren structureel 0,78 procentpunt hoger zal zijn.
Bereken op basis van de schatting hoeveel procent het bbp, in geval van
de herverdeling, na vijf jaar hoger zal zijn dan bij ongewijzigd beleid.
Het PB betoogt dat verkleining van de inkomensongelijkheid de
economische groei extra kan stimuleren:
a Door een herverdeling van de inkomens kan via de vraagzijde van de
goederenmarkt een toename van de economische groei tot stand
komen.
b Toename van het inkomen in de armste gezinnen kan ertoe leiden dat
kinderen opleidingskansen die ze anders hadden gemist, nu wel
kunnen benutten.
c Dit draagt bij aan een hoger opleidingsniveau van de bevolking,
waardoor de toekomstige groei van het bbp kan toenemen.
Een oppositiepartij betoogt juist dat meer inkomensongelijkheid de
economische groei kan stimuleren:
I. Doordat mensen met hogere inkomens relatief minder van hun
inkomen consumeren dan mensen met lagere inkomens, kan een
toenemende ongelijkheid van de inkomensverdeling via de werking
van de vermogensmarkt leiden tot een grotere productiecapaciteit.
II. Beloningsverschillen die gekoppeld zijn aan de arbeidsproductiviteit
bevorderen de economische groei.
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Leg argument a uit.
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Leg argument c uit.
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Leg argument I uit.

1p

27

Leg bewering II uit.
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