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Opgave 2
De glazen bol van het CPB
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in het kader van de Macro Economische Verkenning
onderzoek gedaan naar de economische ontwikkelingen voor het volgende jaar. Voor
volgend jaar wordt een voorzichtig herstel van de economische groei verwacht, onder
andere omdat een einde van de daling van de bedrijfsinvesteringen wordt verwacht.
De resultaten van het onderzoek van het CPB zijn samengevat in tabel 1. In de kolom
“centrale voorspelling voor volgend jaar” staat de voorspelling voor volgend jaar. In deze
voorspelling is uitgegaan van: € 1 = $ 1,15. Omdat de hoogte van deze wisselkoers erg
onzeker is, is alternatief A opgenomen, waarin is uitgegaan van een andere wisselkoers van
de euro ten opzichte van de dollar.
Een andere onzekere factor in de centrale voorspelling voor volgend jaar is de groei van het
Bruto Binnenlands Product (BBP) van de handelspartners van Nederland. Daarom is
alternatief B opgenomen, waarin is uitgegaan van een lagere groei van het BBP van de
handelspartners dan in de centrale voorspelling.
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Uit tabel 1 is bijvoorbeeld af te lezen dat de bedrijfsinvesteringen volgens de centrale
voorspelling van het CPB volgend jaar ten opzichte van dit jaar met 0,3% groeien. Mocht
de groei van het BBP van de handelspartners van Nederland tegenvallen, dan wordt een
daling van de bedrijfsinvesteringen met 0,6% verwacht.
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Noem een bestedingscategorie die in tabel 1 ontbreekt.
Hoe blijkt uit tabel 1 dat in de centrale voorspelling voor volgend jaar een stijging van de
arbeidsproductiviteit wordt verwacht?
Gaat het CPB bij alternatief A uit van een hogere of van een lagere wisselkoers van de euro
dan $ 1,15? Verklaar het antwoord aan de hand van één regel uit tabel 1.
Bij alternatief B is de stijging van de consumentenprijsindex kleiner dan in de centrale
voorspelling.
Geef daarvoor een verklaring.
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