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Opgave 1 
 
Blik in de toekomst 
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft met behulp van verschillende scenario’s 
onderzocht hoe de economische toekomst van Nederland er uit zou kunnen 
zien. De scenario’s verschillen van elkaar op het gebied van internationale 
samenwerking en privatisering van delen van de collectieve sector. 
Internationale samenwerking heeft betrekking op het tot stand komen van vrij 
verkeer van producten en productiefactoren. 
Twee van deze scenario’s luiden: 
− scenario 1 (SC1) 

Hierbij wordt uitgegaan van een geringe mate van internationale 
samenwerking en van het uitblijven van privatisering van delen van de 
collectieve sector. 

− scenario 2 (SC2) 
Hierbij wordt uitgegaan van een hoge mate van internationale samenwerking 
en van privatisering van delen van de collectieve sector. 

 
In de onderstaande tabel en figuren wordt een aantal verschillen weergegeven 
die in de toekomst kunnen optreden bij de twee scenario’s. 
 
macro-economische kengetallen in 2040 
(2001 = 100) scenario 1 scenario 2 
arbeidsproductiviteit (AP) 160 224 
bruto binnenlands product (bbp) 132 272 
bbp per hoofd van de bevolking 133 221 
beroepsbevolking (personen) 85 117 
collectieve uitgavenquote 121 86 

 
figuur 1                                                    figuur 2           
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2p 1 Geef, op basis van de tabel, een verklaring voor het verband tussen de 

ontwikkeling van de collectieve uitgavenquote en de daaruit voortvloeiende 
ontwikkeling van de beroepsbevolking. 
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2p 2 Zal het werkloosheidspercentage bij het scenario 1 in 2040 hoger of lager zijn 
dan in 2001? Verklaar het antwoord met behulp van een berekening van het 
indexcijfer van de werkgelegenheid. 
 

2p 3 Geef een verklaring voor het verband dat blijkt uit figuur 1. 
 

2p 4 Geef een verklaring voor het verband dat blijkt uit figuur 2. 
 
Volgens een econoom is het onderzoek van het CPB sterk gericht op 
economische groei in enge zin.  
Hij stelt hierover: ”Indien het CPB gelet had op economische groei in ruime zin 
zou het verschil tussen de beide scenario’s minder groot kunnen zijn.” 
 

2p 5 Verklaar de stelling van de econoom. 
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