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Economische ontwikkeling

Verwachte economische e�ecten van het basispad inclusief 
coalitieakkoord voor de komende regeerperiode en daarna

ontwikkeling basispad

gemiddelde bbp-groei per jaar 2022-2025, in %

totale ontwikkeling (basispad + beleidspakket coalitieakkoord)

Economische ontwikkeling 2022-2025

Het basispad — de verwachte ontwikkeling bij ongewijzigd beleid — is de middellangetermijnverkenning van Prinsjesdag 2021, aangevuld met 
besluitvorming sindsdien; het koopkrachtbeeld is gecorrigeerd voor in�atie, zie paragraaf 2.4. Download databestand Analyse coalitieakkoord

Overheidssaldo

niveau in 2025, in % van het bbp

Overheidsschuld 2025

Op langere termijn leidt het coalitieakkoord tot een 
lichte daling van de structurele werkgelegenheid, 
maar ook tot een iets gelijkere inkomensverdeling

niveau in 2025, in % van het bbp

Overheidsschuld 2060

niveau in 2060, in % van het bbp

Werkloosheid

niveau 2025, in % van beroepsbevolking

Inkomensongelijkheid

relatieve verandering Gini-coë�ciënt, in %
t.o.v. basispad

De werkgelegenheid bij de overheid en in het 
onderwijs neemt toe. De werkloosheid daalt

Statische koopkracht laat puur de gevolgen van beleid 
zien. Persoonlijke ontwikkelingen zoals scheiden, van 
baan wisselen of verhuizen hebben een veel groter e�ect

Deze e�ecten zijn een eerste inscha�ing. Van veel 
beleidsvoornemens is nog niet duidelijk hoe deze 
uitgevoerd gaan worden. Hierdoor is niet alles door 
het CPB te berekenen, en kunnen e�ecten anders 
uitpakken als de coalitie later een andere aanpak kiest

Het tekort op de overheidsbegroting loopt op 
door de hogere uitgaven in het coalitieakkoord

De staatsschuld stijgt 
mee, en loopt zonder 
aanvullend beleid na de 
regeerperiode verder op

2060

Structurele werkgelegenheid

verandering t.o.v. basispad in %

Statische koopkracht

gemiddelde verandering per jaar 2022-2025, 
in %, mediaan alle huishoudens

De economie groeit harder dan zonder het 
coalitieakkoord het geval zou zijn (basispad) 

Nieuw beleid compenseert 
de lichte afname van 
koopkracht in het basispad

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/data-figuren-doorrekening-CA-11jan2022.xlsx

