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Opgave 5
Aanjagers van groei
De overheid van een land zoekt naar mogelijkheden om de welvaart te
vergroten. Een onderzoeksbureau heeft voor het vaststellen van het
meest doelmatige beleid een model opgesteld van de structurele kant van
de economie. In dit model zijn de factoren gegeven die invloed hebben op
de welvaart.
Zowel via route 1 als via route 2 kan de groei van het bruto binnenlands
product (bbp) per hoofd worden bevorderd.
Bij route 2 kan dit het gevolg zijn van het overheidsbesluit de allocatie van
productiefactoren in hogere mate door de markt te laten plaatsvinden.
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Leg uit hoe uit figuur 1 blijkt dat dit model de structurele kant van een
economie laat zien.
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Leg van elke pijl (a tot en met d) in route 1 uit of er sprake is van een
positief of van een negatief verband.
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Leg uit hoe via route 2 de groei van het bbp per hoofd wordt bevorderd,
indien de overheid besluit de allocatie van productiefactoren in hogere
mate door de markt te laten plaatsvinden.
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Een econoom stelt: “De groei van het bbp per hoofd betekent niet
vanzelfsprekend dat ook de welvaart in ruime zin zal stijgen.”
Geef hiervan twee voorbeelden.
Het onderzoeksbureau heeft voor een aantal landen de welvaart in ruime
zin in kaart gebracht. In onderstaand spinnenwebdiagram wordt de score
van land A op een aantal indicatoren voor de welvaart in ruime zin
vergeleken met het gemiddelde van de onderzochte landen. In het
diagram wordt ook de score van het best presterende land op de
indicatoren weergegeven.
Hoe groter de afstand tussen de score op een indicator en het midden van
het diagram, hoe groter het getal van de betreffende indicator.
Duurzame ontwikkeling wordt gemeten met twee indicatoren uit figuur 2.
figuur 2

indicatoren van welvaart in ruime zin
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De onderzoeker stelt op grond van deze gegevens:
a Het bbp van land A ligt hoger dan in de onderzochte landen.
b Voor wat betreft duurzame ontwikkeling scoort land A hoger dan het
gemiddelde van de onderzochte landen.
c De relatief hoge score op het bbp per gewerkt uur van land A is af te
leiden uit twee andere indicatoren uit figuur 2.
Leg voor elk van de drie uitspraken uit of deze op basis van figuur 2
gedaan kan worden.
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