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Potentiële groei en inschatting groei 2014-2015 

De potentiële groei is de productie die hoort bij het structurele arbeidsaanbod, gecorrigeerd voor de 
evenwichtswerkloosheid en het niveau van de structurele arbeidsproductiviteit.(a) Onderstaande 
tabel laat de groei van de potentiële en feitelijke productie zien voor de jaren 1996-2015. Voor de 
periode 2011-2015 resulteert een potentiële groei van 1½% per jaar, wat onafgerond iets lager is dan 
in de Economische Verkenning 2011-2015 van maart 2010. Vanwege demografie is de groei van het 
structurele arbeidsaanbod nu hoger, maar de groei van de arbeidsproductiviteit is lager, in lijn met 
de realisaties tot en met 2011. De overgang op de internationale definitie van de werkgelegenheid 
zorgt voor een iets andere verdeling over arbeidsaanbod in personen en de bijdrage van 
deeltijdwerk. Mutaties in de evenwichtswerkloosheid en deeltijdwerk hebben in de huidige raming 
een marginaal effect op de potentiële groei in 2011-2015.  

Potentiële en feitelijke groei, 1996-2015 

 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 

     

Potentiële groei toegevoegde waarde (basisprijzen) 2,9 2,1 1,7 1½ 

w.v. groei potentiële werkgelegenheid (in arbeidsjaren) 1,4 0,8 0,6 0,3 

          w.v. structurele groei arbeidsaanbod (in personen) 1,3 1,2 0,8 0,5 

                     bijdrage mutatie evenwichtswerkloosheid 0,3 0,0 0,1 0,0 

                     bijdrage groei deeltijdwerk -0,3 -0,3 -0,3 -0,1 

          structurele arbeidsproductiviteit 1,5 1,3 1,1 1,0 

Feitelijke groei toegevoegde waarde (basisprijzen) 3,8 1,4 1,6 1 

 
De potentiële groei komt voor 2014 en 2015 uit op 1½% per jaar. Daarbij is geen rekening gehouden 
met de beleidseffecten uit het regeer- en gedoogakkoord. De output gap (het verschil tussen feitelijk 
en potentieel bbp) bedroeg in 2011 nog -0,9%  maar na de verwachte krimp in 2012 daalt de output 
gap fors naar -2,9% in 2012 en 2013.  Vanuit dit onbenutte potentieel is er een opwaarts effect op de 
feitelijke groei voor 2014 en 2015 van ½%-punt per jaar. Daar staat tegenover dat als gevolg van 
beleidseffecten uit het regeer- en gedoogakkoord de feitelijke groei ongeveer ½%-punt lager 
uitkomt voor die jaren. Per saldo komt de raming voor de groei van het bbp voor 2014 en 2015 uit op 
1½% per jaar (de som van potentiële groei 1½%, effect output gap ½% en beleidseffecten -½%). De 
output gap stijgt slechts licht omdat de feitelijke en de potentiële groei dicht bij elkaar liggen.  

  Output gap blijft negatief, werkloosheid ligt boven evenwichtsniveau (b) 

  

 
((a) Voor de gebruikte methode, zie Lunsing, 2011, Potentiële groei en evenwichtswerkloosheid, CPB achtergronddocument. 

((b) De arbeidsmarktspanning is het verschil tussen werkloosheid en evenwichtswerkloosheid. 
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