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Voorwoord 
 
 
 
In Hedenmorgen 2006-2040 worden vier economische toekomst-
scenario’s gepresenteerd. De Gelderse toekomstscenario’s staan 
niet op zich zelf, maar spelen zich af tegen de achtergrond van de 
Nederlandse en Europese context. Over de toekomstige Europese 
ontwikkelingen heeft het Centraal Planbureau een verkenning op-
gesteld en een aantal scenario’s ontwikkeld. Vervolgens zijn op ba-
sis daarvan diverse Nederlandse beelden uitgewerkt. De nationale 
en internationale scenario’s van het CPB vormen op hun beurt de 
basis voor de Gelderse scenario’s.  
 
In Hedenmorgen is summier aandacht besteed aan de Europese 
scenario’s. In deze achtergrondschets wordt daarom nader inge-
gaan op de internationale context. Voor een uitgebreide uiteenzet-
ting wordt verwezen naar de oorspronkelijke publicaties:  
 

• Quantifying Four Scenarios for Europe, CPB, 2004 
• Langetermijn Bevolkingsscenario’s voor Nederland, 

CBS/RIVM/RPB/SCP/NiDi, 2004 
• Vier vergezichten op Nederlaand, CPB, november 2004 
• Duurzame ontwikkeling Bevolking, RIVM (www.rivm.nl) 
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De Europese context 
 
Inleiding 
 
 
De richting die Europa inslaat is in hoge mate bepalend voor het 
toekomstperspectief van Nederland. Daarbij spelen twee factoren 
een doorslaggevende rol: marktwerking en internationale samen-
werking. Kiest Europa voor verdergaande individualisering, privati-
sering en marktwerking, of komt het accent meer te liggen op be-
houd van collectieve goederen, een goed ontwikkeld sociaal vang-
net en een zekere marktregulering. Daarnaast is de mate van inter-
nationale samenwerking een factor van belang: hoe zal op termijn 
de Europese integratie verlopen en hoe ontwikkelen de verhoudin-
gen zich tussen de continenten en de machtsblokken in de wereld? 
Slaat de balans door naar globalisering of krijgen protectionistische 
tendensen de overhand. Deze ontwikkelingsrichtingen kunnen wor-
den opgevat als de twee scenariodimensies. De eerste dimensie 
heeft betrekking op het vraagstuk van de individuele verantwoorde-
lijkheid versus de collectieve verantwoordelijkheid, i.c. de marktge-
richtheid. De tweede dimensie gaat over het aspect internationale 
samenwerking. De twee scenariodimensies kennen een glijdende 
schaal die loopt van: 
 
marktgericht    � gericht op sociaal-culturele en collectie- 
   ve waarden 

mondiaal gericht    � regionaal gericht 
 
Combinatie van deze twee dimensies resulteert in vier varianten die 
alle een mogelijk toekomstbeeld beschrijven.  

 

 
 

Global Economy 

 
 

Strong Europe 

 
 

Transatlantic Market 

 
 

Regional Communities 
 

Collectieve verantwoordelijkheid 

Internationale samenwerking 

Nationale soevereiniteit 

Individuele verantwoordelijkheid 
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 Elk scenario kent een specifieke ontwikkeling op het gebied van de 

internationale situatie, demografische en economische trends, so-
ciaal-culturele factoren en technologische ontwikkeling. Deze vier 
scenario’s (Global Economy, Transatlantic Market, Strong Europe, 
Regional Communities) corresponderen met de wereldbeelden die 
oorspronkelijk ontwikkeld zijn door het Intergovernmental Panel on 
Climate Change van de Verenigde Naties. Welk beeld het dichtst bij 
de werkelijkheid zal komen, hangt onder meer af van de politieke 
keuzes die gemaakt worden op het terrein van internationale sa-
menwerking en marktwerking. 
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Global Economy 
 

Uitgangspunten van de vier internationale scenario’s 
 
 
 
In dit scenario vinden de Europese landen een nieuw evenwicht 
tussen private en publieke verantwoordelijkheden. Een groeiende 
voorkeur van de mensen voor flexibiliteit en diversiteit en een toe-
nemende druk op de publieke sector leiden tot hervormingen en 
privatisering. De nationale overheden in Europa concentreren zich 
op hun kerntaken, zoals het verschaffen van collectieve goederen, 
en houden zich minder bezig met inkomensherverdeling en sociale 
voorzieningen waardoor de inkomensongelijkheid toeneemt. De 
economische integratie in Europa wordt een succes. De barrières 
voor handel, investeringen en migratie verdwijnen. Politieke integra-
tie is echter niet haalbaar, doordat de individuele staten grote waar-
de blijven hechten aan hun nationale soevereiniteit.  
 
De mondiale handelsliberalisatie is een succes, hetgeen voor de 
economische groei in de arme landen bevorderlijk is. De internatio-
nale samenwerking in zaken die niet met handel te maken hebben 
faalt echter, en de mondiale milieuproblemen worden groter. De 
hervorming van de Europese instituties is goed gelukt. De integratie 
is gericht op een goed functioneren van de interne markt. Politieke 
integratie is geen doel.  Na de toetreding van Turkije treden ook de 
Oekraïne en enkele kleinere landen van de voormalige Sovjet Unie 
toe. De oostelijke lidstaten convergeren langzaam naar het EU ge-
middelde als gevolg van snelle institutionele hervormingen en een 
inhaalslag op het terrein van de technologie.  
 
De landen in Europa beperken hun rol tot het stimuleren van een 
efficiënte en productieve economie. De consument heeft een voor-
keur voor diversiteit, hetgeen het beste wordt verschaft door de 
markt. Wel blijft de overheid verantwoordelijk voor de productie van 
de ‘pure’ collectieve goederen, zoals onderwijs, defensie, politie en 
justitie.  
 
De mobiliteit van arbeid neemt toe, vooral bij geschoolde werk-
nemers. Inkomensherverdeling raakt op de achtergrond, sociale 
voorzieningen worden beperkt en de publieke sector wordt kleiner. 
Deze hervormingen stimuleren de arbeidsparticipatie. Ook ouderen 
werken langer door a.g.v. herzieningen in de pensioenen. 
 
De EU kent een selectieve migratie en laat elk jaar een vast quo-
tum aan immigranten toe. Deze immigranten zijn jong, goed opge-
leid en hebben een hoge kans om werk te vinden. De immigratie-
mogelijkheden worden ruimhartiger. De flexibele Europese arbeids-
markten kunnen de nieuwe werknemers makkelijk opnemen. 
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De open markten en de succesvolle hervorming van de instituties 
dragen bij aan de productiegroei. De immigratie en de stijgende ar-
beidsparticipatie vergroten het arbeidsaanbod.  
De andere kant van deze ontwikkeling is echter dat de economi-
sche groei gepaard gaat met een grotere inkomensongelijkheid 
binnen de landen en de problemen rond klimaatverandering verer-
geren omdat de Europese belastingen op kapitaal zullen afnemen 
om de concurrentiekracht te verbeteren. 
 
 

Kerncijfers voor de EU voor het scenario Global Economy 

Jaarlijkse groei in % 1980-1999 2000-2020 2021-2040 

Bruto Binnenlands Product (BBP) 2,2 2,7 2,2 

Arbeidsproductiviteit 1,5 2,2 2,0 

Werkgelegenheid 0,7 0,5 0,2 

Bevolking 0,3 0,4 0,2 

 

 1980 2000 2020 2040 

Werkloosheidspercentage 7,0 8,5 6,2 3,9 

Bron: Quantifying Four Scenario’s for Europe, CPB 
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Strong Europe 
 

In dit scenario zorgt een sterke publieke sector ervoor dat de socia-
le cohesie in stand wordt gehouden. Men accepteert de prijs dat 
een gelijkmatige spreiding van welvaart soms een belemmering kan 
vormen voor de economische efficiëntie. De druk op de publieke 
sector neemt echter toe. De overheden reageren hierop met selec-
tieve hervormingen op het gebied van de arbeidsmarkt, de sociale 
zekerheid en de overheidsorganen. Gecombineerd met maatrege-
len om de negatieve effecten van de vergrijzing tegen te gaan, leidt 
dit tot een stabiele en groeiende economie.  
 
In de Europese Unie leren de lidstaten van elkaars ervaringen, het-
geen leidt tot convergentie. De uitbreiding in 2004 van de EU met 
de 10 nieuwe lidstaten wordt een succes en de Europese integratie 
gaat voort, zowel politiek als economisch. Europa opent haar gren-
zen in oostelijke richting. Turkije wordt lid van de EU. De Oekraïne 
en Rusland worden geen lid maar raken wel meer geïntegreerd met 
Europa. Bilaterale verdragen met de Middellandsezeelanden wor-
den ook een succes. Het sterke Europa wordt 
 

Kerncijfers voor de EU voor het scenario Strong Europe  

Jaarlijkse groei in % 1980-1999 2000-2020 2021-2040 

Bruto Binnenlands Product (BBP) 2,2 1,8 1,3 

Arbeidsproductiviteit 1,5 1,6 1,3 

Werkgelegenheid 0,7 0,3 -0,1 

Beroepsbevolking 07 0,3 -0,1 

 

 1980 2000 2020 2040 

Werkloosheidspercentage 7,0 8,5 7,1 5,8 

Bron: Quantifying Four Scenario’s for Europe, CPB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na de Verenigde Staten één van de supermachten in de wereld. 
Solidariteit tussen rijke en arme landen is typerend voor de Europe-
se kijk op internationale samenwerking. De Europese maatschappij 
wordt – in vergelijking met de VS - gekenmerkt door meer solidari-
teit en betrokkenheid. De sociale cohesie blijft intact doordat de 
overheid zich sterk maakt voor sociale voorzieningen. Deze beper-
ken de inkomensverschillen, in het bijzonder tussen geschoolde en 
ongeschoolde werknemers en tussen degenen binnen en buiten de 
arbeidsmarkt. De overheid heeft een sterke positie in de maat-
schappij en de solidariteit tussen jongere en oudere generaties blijft 
bestaan als gevolg van een toename in de arbeidsparticipatie van 
ouderen. Europa combineert sociale cohesie met een competitieve 
en dynamische economie. Dit stimuleert de productiegroei en  
wordt versterkt door een succesvolle Europese innovatiestrategie, 
waaronder een gemeenschappelijk beleid om R&D te bevorderen.  
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Regional Communities 

 
 
 

 
De Europese landen richten zich sterk op de collectieve verant-
woordelijkheden om een gelijkmatige spreiding van de welvaart te 
handhaven. Tegelijkertijd zijn zij niet in staat om de welvaartstaat te 
moderniseren. Een sterke lobby van gevestigde belangen blokkeert 
hervormingen in verschillende sectoren. Dit gevoegd bij een expan-
derende publieke sector, legt een sterke druk op de economieën 
van Europa.  
 
De uitbreiding van de Europese Unie in 2004 met tien staten in het 
Oosten van Europa wordt geen succes door de toenemende hete-
rogeniteit binnen de EU. Een kern van rijke Europese landen ont-
staat. De wereld raakt gefragmenteerd in een aantal handelsblok-
ken en er bestaat slechts in beperkte mate multilaterale samenwer-
king. De nieuwe lidstaten van de EU blijven buiten de kern van rijke 
landen. Verdere uitbreiding van de EU krijgt weinig aandacht. Tur-
kije treedt niet toe tot de EU.  
 

 

Kerncijfers voor de EU voor het scenario Regional Communities 

Jaarlijkse groei in % 1980-1999 2000-2020 2021-2040 

Bruto Binnenlands Product (BBP) 2,2 1,1 0,2 

Arbeidsproductiviteit 1,5 1,2 1,0 

Werkgelegenheid 0,7 -0,2 -0,8 

Bevolking 0,3 0,0 -0,3 

 

 1980 2000 2020 2040 

Werkloosheidspercentage 7,0 8,5 8,4 8,3 

Bron: Quantifying Four Scenario’s for Europe, CPB 

 
 

 De oude EU-landen trachten de welvaartstaat in de huidige vorm te 
behouden. De vakbonden werken nauw samen en voorkomen hier-
door grotere verschillen in lonen. De publieke sector neemt in om-
vang toe en nadert haar grenzen. De vergrijzing van de bevolking 
en de toegenomen vraag naar gezondheidszorg duwen de Europe-
se welvaartstaten naar de grenzen van het haalbare. De grote pu-
blieke sector en de vergrijzing maken de financiële situatie van de 
overheid problematisch.  
 
Migratie speelt zich voornamelijk af tussen de landen van de EU. 
Alleen een beperkt aantal immigranten uit Oost-Europa komen de 
kern van Europa nog binnen. Het gereduceerde aantal immigranten 
maakt de noodzaak tot hervormingen kleiner.  
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Transatlantic Market 
 

De landen van Europa beperken de rol van de regeringen en steu-
nen meer op de werking van de markt. Tegelijkertijd wordt de onge-
lijkheid groter. De landen van de Europese Unie zijn primair gericht 
op hun nationale belangen. De hervorming van de besluitvorming in 
de EU faalt waardoor een verdere integratie in de EU moeilijk 
wordt.  
 
De EU richt de aandacht meer op de Verenigde Staten en wordt het 
eens over een transatlantische economische integratie. Door de 
transatlantische interne markt worden handel en dienstverlening 
meer intensief en dit heeft positieve welvaartseffecten voor zowel 
de EU als de VS. De welvaart in de ‘club’ van rijke landen staat in 
scherp contrast met de landen in Oost-Europa en de ontwik-
kelingslanden.  
 
De bereidheid van de EU-landen om politiek samen te werken is 
gering. De integratie komt op verschillende terreinen tot stilstand en 
de EU wordt primair gezien als een economische unie. Multilaterale 
samenwerking wordt niet nagestreefd door de EU en de VS: beide 
willen hun soevereiniteit niet opofferen. Wel komt er een zekere 
transatlantische economische integratie tot stand. Er wordt een in-
terne markt gecreëerd waarin formele en informele barrières voor 
de handel verdwenen zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de dien-
stensectoren hetgeen vooral de groei in de ICT sector bevordert.  
 

 

Kerncijfers voor de EU voor het scenario Transatlantic Market 

Jaarlijkse groei in % 1980-1999 2000-2020 2021-2040 

Bruto Binnenlands Product (BBP) 2,2 2,2 1,5 

Arbeidsproductiviteit 1,5 1,8 1,7 

Werkgelegenheid 0,7 0,4 -0,2 

Bevolking 0,3 0,2 -0,1 

 

 1980 2000 2020 2040 

Werkloosheidspercentage 7,0 8,5 6,2 3,9 

Bron: Quantifying Four Scenario’s for Europe, CPB 

  
 

 De uitbreiding van de EU is geen succes: maatregelen om de cohe-
sie te bewerkstelligen zijn niet effectief en de nieuwe lidstaten kun-
nen zich moeilijk aanpassen aan markten met een toenemende 
concurrentie. De armoede in de urbane gebieden van de nieuwe 
lidstaten neemt toe en er treedt geen convergentie op. Dit geldt ook 
voor Turkije dat haar aandacht meer op het oosten gaat richten. 
China en Rusland worden politiek en economisch meer geïsoleerd. 
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Door een slechte grenscontrole in het oosten, worden de EU-lid-
staten geconfronteerd met een instroom van illegale migranten uit 
het oosten. Uitbreiding van de EU krijgt een lage prioriteit.  
 
Druk op de collectieve sector en een voorkeur voor individuele in 
plaats van collectieve voorzieningen leiden tot een inkrimping van 
de welvaartstaat. De door de overheid verstrekte sociale voorzie-
ningen worden beperkt tot sociale bijstand  Tegelijkertijd wordt de 
arbeidsmarkt meer flexibel (als gevolg van minder bescherming van 
de werknemers, verzwakking van de vakbonden, reductie van mini-
mum lonen en een minder progressief belastingsysteem). Dit stimu-
leert de arbeidsparticipatie en mensen gaan meer uren werken. Er 
ontstaan grotere inkomensverschillen tussen mensen in en buiten 
de arbeidsmarkt. Ook door de snel stijgende beloningsverschillen 
tussen meer en minder gekwalificeerde werknemers neemt de in-
komensongelijkheid toe: technische veranderingen die voortkomen 
uit de ICT ontwikkelingen verhogen de vraag naar goed opgeleide 
werknemers. De verzwakte vakbonden kunnen de inkomensver-
houdingen niet bijsturen. De eveneens toegenomen inkomensver-
schillen tussen rijke en arme landen vergroten de potentiële immi-
gratie naar de EU. Europa houdt de grenzen echter dicht voor im-
migranten.  
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Hoe doet Nederland het ten opzichte van de rest van Europa? 
 
 
De sleutelonzekerheden waarmee Nederland te maken krijgt, spe-
len ook op Europees niveau. Nederland heeft weinig invloed op de 
mate van internationale samenwerking en volgt de Europese en in-
ternationale ontwikkelingen. Voor de hervorming van de publieke 
sector is in deze studie aangenomen dat Nederland dezelfde keu-
zes maakt als de rest van Europa. De vergelijking met Europa blijft 
hier beperkt tot de EU-15. De nieuwe lidstaten kennen gemiddeld 
nog veel lagere BBP- en productiviteitsniveaus. Wanneer de ni-
veaus van de arbeidsproductiviteit in de toetredende landen con-
vergeren naar die van de EU-15, dan zal de economische groei in 
deze landen hoger zijn dan in de EU-15. Voor de groei van het BBP 
zijn twee factoren van belang; de groei van de werkgelegenheid en 
de groei van de arbeidsproductiviteit. Om de Nederlandse groei in 
Europees perspectief te plaatsen is het dus nodig om deze twee 
factoren ook voor de EU-15 te analyseren. De vergrijzing drukt de 
groei van bevolking en arbeidsaanbod in alle Europese landen. Wel 
is de grijze druk in Nederland momenteel relatief laag ten opzichte 
van de EU en dat zal in de komende decennia ook zo blijven. Daar-
naast heeft Nederland een relatief sterke mate van kapitaaldekking 
in de pensioenvoorziening. Dit betekent dat Nederland de vergrij-
zing kan financieren uit een, ceteris paribus, lagere belasting- en 
premiedruk op werkenden, hetgeen de arbeidsparticipatie bevordert 
en de werkloosheid verlaagt. Daar staat tegenover dat het Europe-
se werkloosheidspercentage hoger is dan dat in Nederland. Con-
vergentie van werkloosheidspercentages zou betekenen dat de 
werkgelegenheid in andere landen meer kan toenemen.  
 
De afgelopen decennia is de Nederlandse arbeidsparticipatie fors 
gestegen en het aantal uren per werknemer gestaag gedaald. De 
Nederlandse arbeidsparticipatie ligt in personen momenteel boven 
het EU-gemiddelde. Het aantal gewerkte uren per persoon ligt fors 
lager door het grote aantal deeltijdwerkers in Nederland. De ver-
wachting is dat de participatie en het aantal gewerkte uren per wer-
kende zich in de toekomst zullen ontwikkelen overeenkomstig het 
Europese  gemiddelde. De groei van de Nederlandse werkgelegen-
heid in de Nederlandse scenario’s komt per saldo vrijwel overeen 
met de groei van de Europese werkgelegenheid in de Europese 
scenario’s. Het niveau van de Nederlandse arbeidsproductiviteit per 
uur is hoog in internationaal perspectief. De toegevoegde waarde 
per gewerkt uur is in Nederland bijna 5% hoger dan in de Verenigde 
Staten, en 15% hoger dan het EU-15 gemiddelde. Wanneer er con-
vergentie zou  optreden in de niveaus van arbeidsproductiviteit is er 
in Nederland minder groei te verwachten dan gemiddeld in de EU-
15. Het optreden van convergentie is echter niet noodzakelijk, er 
kunnen bijvoorbeeld verschillen blijven bestaan in bedrijfstakstruc-
tuur en de kwaliteit van de productiefactoren. Zo is het verschil in 
arbeidsproductiviteit tussen Nederland en de EU in de afgelopen 30 
jaar ongeveer constant gebleven. De lagere belasting- en premieta-
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rieven vanwege de lagere grijze druk stimuleren mogelijk ook de 
productiviteitsgroei in Nederland ten opzichte van het gemiddelde in 
de EU. Wanneer de relatief hoge werkloosheid in de overige EU-
landen bestaat uit gemiddeld lager geschoolde mensen zal conver-
gentie van werkloosheidspercentages voor landen met hoge werk-
loosheid betekenen dat de arbeidsproductiviteit minder hard groeit. 
Op basis van deze argumenten kan de groei van de arbeidsproduc-
tiviteit zowel onder als boven het gemiddelde van de EU-15 uitko-
men. In de scenario’s is aangenomen dat de groei van de arbeids-
productiviteit in Nederland gelijk is aan die van de EU-15.  
 
Zowel de werkgelegenheidsgroei als de arbeidsproductiviteitsgroei 
zijn in de scenario’s voor Nederland dus ongeveer gelijk aan die 
voor Europa. Er is op voorhand geen duidelijke reden waarom Ne-
derland het gemiddeld op macro-economisch niveau beter of slech-
ter zal doen dan de andere landen van de EU-15.  
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