
Opgave 4 

Groeiscenario 

De Nederlandse overheid maakt bij het uitzetten van economisch beleid veelvuldig gebruik 

van prognoses van het Centraal Planbureau (CPB). 

De gegevens in de tabellen 2 en 3 zijn gebaseerd op de publicatie ‘Economische 

Verkenning 2003-2006’ van het CPB. 

staat van middelen en bestedingen   (in miljarden euro’s) 

middelen 2002 2006 in 

prijzen 

van 2002 

2006 in 

prijzen 

van 2006 

bestedingen 2002 2006 in 

prijzen 

van 2002 

2006 in 

prijzen 

van 2006 

BBP,  

marktprijzen 

448 495 546 nationale  

bestedingen 

427 469 518 

invoer, goederen 

en diensten 

261 328 324 uitvoer, goederen 

en diensten 

282 354 352 

totaal  

middelen 

709 823 870 totaal 

bestedingen 

709 823 870 

gegevens met betrekking tot de betalingsbalans (in miljarden euro’s)

2002 2006 in prijzen  

van 2006 

betaald aan buitenland 55 66 primaire inkomens 

   ontvangen uit buitenland 58 69 

betaald aan buitenland   9 11 inkomensoverdrachten 

ontvangen uit buitenland   6   7 

Uit bovenstaande gegevens is af te leiden dat het CPB voor de jaren 2003 tot en met 2006 

uitgaat van een reële groei van het bruto binnenlands product (BBP) tegen marktprijzen van 

2,5% per jaar en een inflatie van 2,5% per jaar. 

2p 10  Laat met een berekening op basis van tabel 2 zien dat het CPB bij deze gegevens uitgaat 

van een inflatie van 2,5% per jaar. 

2p 11  Hoe blijkt uit deze gegevens dat het CPB voor deze periode géén geïmporteerde inflatie 

verwacht? 

2p 12  Bepaal het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans in 2006, weergegeven in 

prijzen van 2006. 

Deze gegevens van het CPB ontlokten een criticus de volgende opmerking: 

“Wat zijn we toch een spaarzaam volkje. Opnieuw groeit ons nationaal spaarsaldo 

procentueel sterker dan ons BBP.” 

3p 13  Wordt de opmerking van deze criticus ten aanzien van de groei van het nationaal spaarsaldo 

door bovenstaande gegevens ondersteund? Licht het antwoord toe met behulp van een 

berekening. 

tabel 2 

tabel 3 
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