
De belangrijkste conclusies uit de MLT-verkenning 2018-2021

Economie herstelt gestaag

Wereldeconomie trekt aan

Overheidstekort wordt overschot, koopkracht stijgt niet

Financiën houdbaar, inkomens ongelijker

Herstel arbeidsmarkt

Onzekerheid rondom de raming
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Lichte daling werkloosheid
De afname van de
werkloosheid is gering, 
omdat ook het
arbeidsaanbod 
toeneemt.

Deze infographic is gebaseerd op de middellangetermijnverkenning 2018-2021 
van het CPB. Voor de oorspronkelijke tekst, gra�eken en de exacte gegevens 
zie: http://www.cpb.nl/publicatie/middellangetermijnverkenning-2018-2021.   
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Het houdbaarheidscijfer is 0,7%
bbp. Dat betekent dat op de lange 
termijn de overheidsvoorzieningen 
kunnen worden gehandhaafd
zonder een oplopende 
overheidsschuld.
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+3,2% inkomensongelijkheid neemt toe na 2021
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Lange termijn: �nanciën houdbaar, inkomens ongelijker

0,7 % bbp
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De gemiddelde ramingsfouten van het CPB zijn klein. Toch is de 
raming onzeker, met veel internationale risico’s:

EU: Brexit, nieuwe schuldencrisis
Aanhoudende terroristische dreiging
Harde landing van groei in China
Onzekere ontwikkeling op �nanciële markten

1,8% 1,8%

in�atie (hicp) lange rente Eurogebied

in 2021

Negatieve output gap

De output gap 
sluit in 2023

Raming CEP2016

Ramingsperiode

2023

Groei van werkgelegenheid is nodig 
om de output gap te sluiten.

De bbp-groei is 1,8% per jaar; deze is 
opgebouwd uit potentiële groei (1,6%) 
en inhaalgroei (0,2%).

2008-2012

De groei van de wereldhandel herstelt licht, 
maar is nog altijd lager dan voor de crisis.
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