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Opgave 1. Productiviteitsverschillen AM 

Bron 1: Het BBP per gewerkt uur in Europese landen ten opzichte van de VS (2002) 

 

 

Bron 2: Uit “Europese verkenning 1”van Eurostat. 

In de periode 1996 – 2001 groeide de arbeidsproductiviteit per jaar gemiddelde 
met 2% in de VS tegen 1,3% in Europa. 
De verklaring wordt voornamenlijk gezocht in het verschil in omvang van de ICT 
sector als percentage van de hele economie. In de VS lag die in 2000 op 8% van 
het BBP, en in de EU op 6% van het BBP. 

 

1. Leg uit dat verschillen in het BBP per hoofd van de bevolking, zoals in bron 1, 

uitdrukking geven aan een verschil in arbeidsproductiviteit tussen landen. 

Toegevoegde waarde voor de hele bevolking is de productiewaarde. Dat is het 

meer waard maken van ingekochte goederen en diensten met behulp van 

productiefactoren. Het BBP per hoofd van de bevolking drukt dus de 

arbeidsproductiviteit per persoon in een economie uit. 

2. Ligt de arbeidsproductiviteit per gewerkt uur in Nederland in 2002 hoger of 

lager dan in de VS? 

Hoger. De Nederlandse staaf is hoger dan de 100 van de VS waarmee wordt 

vergeleken. Nederland is dus productiver per uur. 
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3. Lagen de lijnen van de EU-15 (89) en de VS (100) uit bron 1, in 1996 dichter 

bij elkaar of juist verder van elkaar? 

Ze lagen dichter bij elkaar, want de 5 jaar daarna groeide de economie van de 

VS qua productiviteit harder dan de EU-15. 

4. Is er sprake van convergentie of van divergentie tussen de Europese 

economieën en de economie van de VS in de periode 1996 – 2002? Leg uit 

waarom. 

Divergentie, de VS groeit harder dan de EU-15, dus de economieen komen 

verder uit elkaar te liggen. 

5. Welke productiefactor verklaart volgens bron 2 vooral de 

productiviteitsverschillen tussen de VS en de Europese landen? Leg uit 

waarom. 

Human Capital, arbeid. De ICT sector is hoogwaardige technologie waarin 

vooral denkwerk is geïnvesteerd. 

 


