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Samenvatting 
In Europees perspectief was het steunpakket in Nederland in 2020 bovengemiddeld groot, zeker in 
verhouding tot de daling van het bbp. In reactie op de coronacrisis lanceerden Europese landen forse 
economische steunpakketten, met een gemiddelde omvang in 2020 van 3,3% bbp. Met 3,6% bbp aan EMU-
saldo-relevante steun zat Nederland net boven het gemiddelde in Europa. Bovenop de saldo-relevante steun 
kwam de steun om de liquiditeit van bedrijven op peil te houden door leningen, overheidsgaranties en 
belastinguitstel. Los van de steunpakketten dempte de overheidsbegroting de schok door middel van 
automatische stabilisatoren. 

In Nederland was het aandeel van de loonkostensubsidies in het steunpakket relatief groot in 2020. De 
loondoorbetaling voor werknemers en de vergoeding voor werkgevers waren internationaal gezien hoog. 
Daarnaast was het gebruik van de NOW aanvankelijk relatief hoog (35% van alle werknemers). In latere 
kwartalen trok de economie aan en nam het gebruik van de NOW af.  

De bbp-daling in Nederland was in Europees opzicht beperkt, de rol van het steunbeleid hierin is op 
basis van een internationale analyse moeilijk vast te stellen. Met een bbp-daling van 3,8% kende Nederland 
een kleinere recessie dan andere Europese landen, met name de Zuid-Europese landen zijn sterker geraakt. 
Onder andere de ernst van de pandemie en de striktheid van lockdownmaatregelen verklaren verschillen in de 
economische ontwikkeling van landen. Het is op basis van internationale data niet te zeggen welke rol het 
steunbeleid hierin speelt, omdat de relatie tussen steunbeleid en bbp niet eenzijdig is. Het kan namelijk ook 
zijn dat landen met een grotere bbp-daling juist daarom een groter steunpakket nodig hadden.  

Een modelsimulatie laat zien dat het steunbeleid de daling van het bbp en vooral de oploop van de 
werkloosheid heeft beperkt. We schatten dat de bbp-daling in 2020 circa 0,6%-punt groter was geweest als de 
overheid geen steunmaatregelen had genomen. De werkloosheid was in dat geval meer opgelopen, tot bijna 
6% op jaarbasis in het meest extreme scenario. Dat komt omdat bedrijven eerder tot ontslag van hun 
werknemers waren overgegaan, als zij geen geld van de overheid hadden ontvangen om de lonen door te 
betalen. 
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1 Inleiding 

De coronacrisis heeft in 2020 een duidelijke stempel op de economie gedrukt. Lege winkelstraten, 
vliegtuigen aan de grond, je hoeft geen econoom te zijn om te zien dat de situatie ook voor de economie 
ongekend was. Nationale overheden hebben naast de bestrijding van de gezondheidscrisis geprobeerd de 
negatieve gevolgen van deze economische stopknop te beperken door steunpakketten aan te bieden. In de 
notitie “Economische analyse steunpakket 2020” (Adema e.a., 2020) bespreken we de economische effecten 
van het steunbeleid in Nederland. Dit achtergronddocument behandelt twee van de macro-economische 
analyses die hieraan ten grondslag liggen en de literatuur over dit onderwerp in meer detail. 

Allereerst geeft dit document een beschrijvende analyse van de economische situatie en het steunbeleid 
in Europese landen in 2020. Daarin vergelijken we de Nederlandse economie met die van andere Europese 
landen, en bekijken we hoe groot de krimp van de economie en de oploop van de werkloosheid in 
internationaal opzicht waren. Daarnaast bestuderen we de omvang van het steunbeleid in Nederland ten 
opzichte van andere landen. Vanwege de internationale vergelijkbaarheid van de data ligt de focus op 25 EU-
landen en het Verenigd Koninkrijk. De analyse is toegespitst op het jaar 2020, vanwege de beschikbaarheid van 
data voor de steunpakketten. Daarnaast lopen steunbeleid en herstelbeleid in 2021 meer door elkaar heen, 
terwijl we in onze analyse vooral willen kijken naar het effect van de steunpakketten.  

Deze internationale analyse is slechts beschrijvend en geeft geen causale verbanden. Daarom geeft deze 
analyse geen antwoord op de vraag hoeveel de steunpakketten de economische schade door de 
coronapandemie hebben beperkt. Bovendien zou een analyse met internationale data ook alleen inzicht 
kunnen geven in het gemiddelde effect van steunbeleid over alle landen. Met behulp van deze analyse kunnen 
we wel inzicht geven in de ontwikkelingen in de Nederlandse economie en het steunbeleid van de 
Nederlandse overheid ten opzichte van andere landen.  

Daarnaast presenteren we de resultaten van scenario’s met het macro-economische model Saffier. Deze 
analyse richt zich alleen op Nederland. We bekijken hoe de economie zich in 2020 zou hebben ontwikkeld als 
de drie grootste steunmaatregelen niet waren uitgevoerd en bedrijven geen gebruik hadden kunnen maken 
van belastinguitstel en nieuwe en opgehoogde garantieregelingen.  

Verder bespreken we inzichten uit de literatuur over macro-economisch steunbeleid en vergelijkbare 
evaluaties van steunmaatregelen in de coronacrisis. We behandelen onder andere de rationale achter 
steunmaatregelen: waarom kiest een overheid voor bepaalde maatregelen en welke mechanismen zitten 
hierachter? Ook relateren we de resultaten van onze analyses aan de bevindingen van andere studies.  

Naast deze macro-analyse is er voor de notitie ook een analyse gedaan op bedrijfsniveau. De resultaten hiervan 
zijn te vinden in het achtergronddocument “Analyse coronasteunbeleid 2020 met bedrijvendata” (Freeman 
e.a., 2021) dat gelijktijdig is verschenen. 
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2 Steunbeleid 

De Nederlandse overheid heeft al snel na het opleggen van de eerste nationale lockdown economische 
steunmaatregelen genomen. Deze steun bestond voornamelijk uit maatregelen voor bedrijven, maar ook 
een aantal direct op huishoudens gerichte maatregelen. Sectie 2.1 behandelt de mechanismen achter 
steunmaatregelen: op welke manier kunnen zij economische schade beperken? We bespreken dit in het 
algemeen, maar ook in de context van de coronacrisis. Vervolgens bespreken we in sectie 2.2 de belangrijkste 
steunmaatregelen in Nederland. Sectie 2.3 beantwoordt de vraag hoe het Nederlandse steunpakket zich 
verhoudt tot dat van andere Europese landen. 

2.1 Mechanismen 

De verschillende steunmaatregelen werken elk op een andere manier door in de economie. Sommige 
steunmaatregelen zijn direct gericht op het voorkomen van faillissementen of werkloosheid, andere 
maatregelen proberen de binnenlandse vraag aan te wakkeren of aanbodknelpunten op te lossen. Van een 
aantal steunmaatregelen bespreken we het onderliggende mechanisme en de voor- en nadelen ervan, ook in 
de context van de huidige crisis. 

De coronaschok manifesteert zich voor de economie op de korte termijn voornamelijk in drie zaken: een 
afname van omzet en productie, onzekerheid over de toekomst en minder beschikbaar arbeidsaanbod 
(Elenev e.a., 2020). Vraag- en aanbodfactoren spelen in deze crisis tegelijkertijd. Door contactbeperkende 
maatregelen moeten bedrijven (deels) op slot en besmettingsangst drukt de vraag naar goederen en diensten, 
waardoor de omzet van veel bedrijven afneemt en de productie daalt. Deze effecten waren sterk 
geconcentreerd in bepaalde sectoren zoals het toerisme, de cultuursector en de horeca. De onzekerheid over 
het verloop van de pandemie en over de langetermijngevolgen ervan leidt tot economische onzekerheid op 
zowel de korte als de lange termijn. Dit verlaagt het vertrouwen bij consumenten en producenten, waardoor 
zij bijvoorbeeld minder geneigd zijn om grote aankopen te doen of te investeren in nieuwe 
productiemiddelen. Ten slotte is het beschikbaar arbeidsaanbod kleiner door een hoger ziekteverzuim en 
kleinere migratiestromen. Ook leggen maatregelen op de werkvloer zoals 1,5 meter afstand houden 
beperkingen op aan de productie van bedrijven in binnen- en buitenland. 

Maatregelen ten behoeve van baanbehoud 
Maatregelen ten behoeve van baanbehoud zorgen ervoor dat werknemers in dienst van bedrijven 
kunnen blijven, terwijl de overheid hen doorbetaalt. Er bestaan diverse vormen van deze regelingen, zoals 
werktijdverkortingsregelingen en loonkostensubsidies. De essentie van alle vormen is dat werknemers minder 
uren kunnen gaan werken in reactie op de crisis, maar wel volledig doorbetaald worden en dus in dienst 
blijven voor hun gehele aanstelling. De overheid biedt ondersteuning bij de doorbetaling. Het voordeel 
hiervan is dat de match tussen een werknemer en de werkgever behouden blijft, ook al heeft de werkgever 
minder werk beschikbaar. Hierdoor gaat de bedrijfsspecifieke kennis van de werknemer niet verloren. Zonder 
overheidssteun worden er mogelijk inefficiënt veel mensen ontslagen, omdat er tijdelijk geen liquiditeit is om 
salarissen door te betalen.  

Voor de werknemer is het financiële voordeel dat looninkomen volledig of deels doorbetaald wordt. 
Zonder een dergelijke regeling was een deel van de werknemers waarschijnlijk in inkomen achteruit gegaan 
omdat ze minder loon voor minder gewerkte uren zouden ontvangen of zelfs ontslagen zouden worden en 
zouden terugvallen op een werkloosheids- of bijstandsuitkering.  
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Ook voor de werkgever kent de regeling verschillende financiële baten. De directe financiële opbrengst is 
het niet hoeven maken van ontslagkosten. In de coronacrisis is een bijkomend voordeel dat een bedrijf bij 
heropening na een lockdown niet eerst op zoek hoeft naar nieuw personeel, maar gelijk weer kan produceren 
(Pfeiffer e.a., 2020). In Nederland is het overigens lastig om werknemers snel te ontslaan. In die situatie is 
vooral de liquiditeit die de regeling verschaft om de loonkosten te kunnen dekken voor bedrijven voordelig. 

Met het voorkomen van werkloosheid worden bovendien ‘scarring’-effecten voorkomen (Ebbinghaus en 
Lehrer, 2021). ‘Scarring’-effecten zijn langdurige negatieve economische effecten na een recessie. In het geval 
van werkloosheid gaat het vooral om het verlies van menselijk kapitaal, waardoor een werknemer ook in de 
toekomst minder productief is en werkt tegen een lager loon (Adema e.a., 2020).  

Het gevolg van maatregelen ten behoeve van baanbehoud is verminderde reallocatie van werknemers. 
Door het doorbetalen van het loon verdwijnt de financiële prikkel om ander werk te zoeken grotendeels. Dit 
geldt ook voor werknemers die in sectoren werken waar de productiviteit laag is. Wanneer de recessie langer 
duurt, is het waarschijnlijker dat de economie blijvend verandert. Sommige sectoren zullen moeten 
inkrimpen. Als de regeling dan blijft bestaan, kan dit ervoor zorgen dat werknemers de stap naar productievere 
banen in andere sectoren niet snel genoeg maken (Jongen en Koning, 2020; IMF, 2021). 

Inkomensondersteuning huishoudens 
Gerichte inkomensondersteuning aan huishoudens kan positieve effecten hebben op de consumptie en 
werkgelegenheid. Tijdens een crisis kan ook worden gekozen voor inkomensondersteuning aan huishoudens 
om consumptie en daarmee de werkgelegenheid op peil te houden. Als de werkloosheid oploopt of de 
onzekerheid sterk toeneemt, lopen de bestedingen van huishoudens terug, waardoor de werkgelegenheid 
verder afneemt. Inkomensondersteuning, zoals het verlagen van de loon- en inkomstenbelasting of het 
verhogen van uitkeringen, kan dit tegengaan. De effectiviteit daarvan is het grootst als het gericht is aan 
huishoudens die daadwerkelijk een terugval in hun inkomen hebben gehad of al een laag inkomen hebben, 
omdat zij een hoge consumptiebereidheid kennen (Bayer e.a., 2020; Faria e Castro, 2020; CBO, 2011). 
Generieke belastingverlagingen voor alle huishoudens bijvoorbeeld zijn dus minder effectief. Ook 
inkomensondersteuning heeft overigens effect op de arbeidsmarktdynamiek, omdat de prikkel om je aan te 
bieden op de arbeidsmarkt kleiner wordt. 

Het specifieke karakter van de coronacrisis maakt de effectiviteit van inkomensondersteuning 
bovendien complexer. Uniek aan de coronacrisis is dat hele sectoren in veel landen vanwege 
contactbeperkende maatregelen op slot moesten of dat mensen uit angst voor besmetting er niet naartoe 
gingen. De multiplier van traditionele begrotingsimpulsen is daardoor lager. Huishoudens geven extra 
inkomen namelijk niet uit in de sectoren die het zwaarst getroffen zijn (Guerrieri e.a., 2020). Hoe hoog de 
multiplier is hangt in dit geval af van twee factoren:  

1. De mate van substitutie tussen sectoren. Geven mensen in plaats van aan cafébezoeken hun geld dan aan
hun huis of tuin uit of sparen mensen vooral extra?

2. Hoe makkelijk werknemers in de andere, wel draaiende, sector kunnen gaan werken, dus de mate van
arbeidsmobiliteit (Guerrieri e.a., 2020; Faria e Castro, 2020).

Overige steun 
Liquiditeitssteun aan bedrijven kan faillissementen voorkomen en investeringen op peil houden. 
De liquiditeitspositie van bedrijven kan tijdens een crisis snel verslechteren. Maatregelen voor baanbehoud, 
zoals hierboven besproken, helpen bedrijven om lonen te kunnen doorbetalen. Voor overige kostenposten 
kan liquiditeitssteun aan bedrijven, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies, leningen, garanties en 
belastinguitstel, ruimte bieden. Zeker in een crisis die naar verwachting tijdelijk is, zijn 
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liquiditeitsbeperkingen funest voor investeringen. Vanwege het tijdelijke karakter zouden bedrijven hun 
investeringen namelijk niet hoeven terug te schroeven (Pfeiffer e.a., 2020). Bovendien vormen 
liquiditeitsproblemen uiteindelijk een risico voor de solvabiliteit van bedrijven. Ook levensvatbare bedrijven 
zouden failliet kunnen gaan met allerlei gevolgen, zoals het verlies van fysiek en immaterieel kapitaal en de 
verstoring van internationale waardeketens. Dit zou de crisis versterken en de gevolgen voor werkgelegenheid 
en productiviteit op langere termijn vergroten. (Elbourne e.a., 2020; Demmou e.a., 2020). 
Overbruggingskredieten kunnen succesvol zijn in het voorkomen van faillissementen (Elenev e.a., 2020). 

Een potentieel nadeel van dit type steunmaatregelen is dat die improductieve bedrijven in stand houden. 
Faillissementen hebben ook een positief effect op de productiviteit in een economie, omdat de minst 
productieve bedrijven failliet gaan en de productiemiddelen van die bedrijven dan door productievere 
bedrijven kunnen worden aangewend (Elbourne e.a., 2020). Het risico van (het te lang aanhouden van) 
steunmaatregelen is dat dit proces van noodzakelijke, productiviteitsverhogende reallocatie vertraagd wordt 
en zogenoemde zombie-bedrijven kunnen ontstaan. 

Ook kan de overheid ervoor kiezen haar eigen consumptie of investeringen op te voeren. Beide zijn 
manieren om de werkgelegenheid direct of indirect te stimuleren. De overheid kan zelf extra arbeidsplaatsen 
creëren, bijvoorbeeld door het ambtenarenapparaat uit te breiden. Maar ook met het naar voren halen van 
investeringen in infrastructuur creëert de overheid werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de bouw en bij 
toeleveranciers hiervan. 

Landspecifieke factoren 
Landspecifieke factoren beïnvloeden de effectiviteit van steunbeleid tijdens crises (Chudik e.a., 2021). 
In dit verband gaat het vooral om de aanwezigheid van automatische stabilisatoren, zoals 
werkloosheidsuitkeringen en de hoogte daarvan. In landen waar automatische stabilisatoren sterk zijn, kan 
minder steun nodig zijn of steun aan andere groepen worden gegeven, bijvoorbeeld omdat huishoudens al 
een uitkering met een hoge vervangingsratio ontvangen. Mohl e.a. (2019) laten zien dat de omvang van 
automatische stabilisatoren ook tussen Europese lidstaten verschilt. Nederland bevindt zich net boven het 
gemiddelde. 

Ook de structuur van de economie kan van invloed zijn op de effectiviteit van steunbeleid. Een open 
economie zal minder gebaat zijn bij binnenlandse vraagstimulering dan een meer gesloten economie. 
Bovendien kan gerichte steun aan specifieke sectoren gerechtvaardigd zijn als die sectoren een belangrijke 
bijdrage bieden aan de economie van dat land.  

2.2 Steunbeleid in Nederland 

De Nederlandse overheid heeft de economie tijdens de coronacrisis ondersteund met een steunpakket 
van ongekende omvang. De totale extra uitgaven en kwijtgescholden inkomsten bedragen 35,4 mld euro in 
2020 (CPB, 2021b). Hieronder vallen ook extra zorguitgaven om de pandemie te bestrijden, bijvoorbeeld 
uitgaven aan testen en vaccinaties, en extra uitgaven aan veiligheid. Daarvoor gecorrigeerd blijft een bedrag 
van 30 mld euro over. Onze analyse richt zich op deze maatregelen die, gegeven het coronabeleid, de 
economische gevolgen voor bedrijven en huishoudens probeerden te beperken. Daarom laten we 
zorguitgaven, bijvoorbeeld aan testen en vaccinaties, buiten beschouwing. Daarmee is niet gezegd dat het 
bestrijden van de pandemie vanuit economisch oogpunt niet belangrijk is. Onderzoek laat juist zien dat 
landen die het coronavirus relatief snel onder controle hadden, economisch ook minder hard geraakt zijn 
(Aghion e.a., 2021). Verder zijn er steunmaatregelen die alleen voor de EMU-schuld van 2020 van belang zijn, 
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omdat de bedragen in latere jaren moeten worden terugbetaald. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 
belastinguitstel, dit bedraagt over 2020 12,6 mld euro.  

De grootste maatregel in het steunpakket is de NOW-regeling. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW) valt binnen de maatregelen ten behoeve van baanbehoud. Het is een 
tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten voor bedrijven die meer dan 20% omzetverlies lijden 
tijdens de coronacrisis. De werkgever wordt geacht 100% van de loonsom door te betalen. In 2020 is binnen de 
NOW 15,8 mld euro uitgekeerd aan op het hoogtepunt bijna 150.000 bedrijven. De vergoedingspercentages en 
andere criteria zijn in de loop der tijd beperkt versoberd (Jongen en Koning, 2020). Bedrijven konden aan het 
begin van een periode een aanvraag doen en hun verwachte omzetdaling opgeven, ze ontvingen dan een 
voorschot. De beoordeling en vaststelling van het daadwerkelijke bedrag vond achteraf plaats. 

Andere omvangrijke maatregelen zijn de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De TVL1 is een subsidie die ondernemers voor hun 
vaste lasten konden aanvragen. Bedrijven met minimaal 30 procent omzetverlies kwamen hiervoor in 
aanmerking. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van het omzetverlies en het aandeel vaste lasten in 
de kosten van een bedrijf. Hier is in 2020 2,9 mld euro aan uitgegeven. Voor zelfstandigen is de Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. De uitkeringslasten hiervan 
betroffen in 2020 2 mld euro. De hoogte van de Tozo hangt af van het resterende inkomen van de zelfstandig 
ondernemer en diens gezinssituatie.  

Behalve de Tozo is er in Nederland niet veel directe inkomensondersteuning aan huishoudens ingezet. In 
2021 is er voor huishoudens met een sterke inkomensdaling door corona de Tonk-regeling in het leven 
geroepen, maar verder is inkomensbeleid gericht op huishoudens buiten de Tozo beperkt ingezet. De NOW 
heeft huishoudens wel indirect gesteund door de doorbetaling van lonen van werknemers mogelijk te maken. 
De rationale voor directe inkomensondersteuning ontbrak ook grotendeels, bijvoorbeeld omdat we geen 
sterke oploop van de werkloosheid gezien hebben. Gegeven de al hoge besparingen en nog steeds geldende 
aanbodrestricties zou generieke vraagstimulering waarschijnlijk ook meer impact op prijzen dan op reële 
activiteit hebben gehad.2 

Belastinguitstel en leningen zijn de belangrijkste voorbeelden van maatregelen die voor de EMU-schuld 
van belang zijn, maar niet voor het EMU-saldo.3 Er is voor een bedrag van 12,6 mld euro belastinguitstel 
verleend aan bedrijven (CPB, 2021b). Voor bijna alle typen belastingen kon uitstel worden aangevraagd. Deze 
belastingschuld moet terugbetaald worden, maar dat zal waarschijnlijk niet volledig gebeuren (CPB, 2021a). 
Ook heeft de overheid garanties afgegeven voor leningen die bedrijven hebben afgesloten voor benodigde 
liquiditeit en zelf nieuwe leningen beschikbaar gesteld aan (bepaalde typen) bedrijven. Garanties komen 
echter niet tot uitdrukking in het EMU-saldo noch in de EMU-schuld, uitgezonderd de schades op de 
garantieregelingen. De overheid heeft voor 50 mld aan garanties afgegeven in 2020. Hiervan is 15 mld bestemd 
voor bedrijven en organisaties in Nederland. De grootste regeling is de herverzekering leverancierskredieten, 
waar voor een bedrag van 12 mld leningen zijn verstrekt die door de overheid gegarandeerd werden. Van de 
afgegeven garanties heeft 35 mld betrekking op internationale organisaties, vooral voor de leningen op de 
kapitaalmarkt van de Europese Commissie voor het herstelfonds (Next Generation EU) staat Nederland voor 
een significant bedrag garant.  

1 Deze regeling bestaat sinds 15 juni 2020 en werd voorafgegaan door de TOGS. Het genoemde bedrag bevat ook de uitgaven daaraan. 
2 Zie ook CPB-column ‘Vraagstimulering is nu geen goed idee’ (link). 
3 CPB, 2020, Kader: Technische issues in deze projectie, In: Juniraming 2020 (link). 
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2.3 Een internationale vergelijking 

De steunmaatregelen van Europese landen vertonen veel gelijkenissen. Europese landen hebben vooral 
steun aan bedrijven verleend, in de vorm van subsidies, belastingkortingen of belastinguitstel, maatregelen 
ten behoeve van baanbehoud, leningen en garanties. Daarnaast hebben veel Europese overheden ook direct 
inkomensondersteuning aan huishoudens verleend, bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijk verhoogde en/of 
langere werkloosheidsuitkeringen. Van de 6 grootste Europese economieën richtten de meeste zich met het 
steunpakket vooral op kleinere bedrijven, waarbij zowel de banen van werknemers als het inkomen van de 
ondernemer afhankelijk zijn van het voortbestaan van het bedrijf (Aussilloux e.a., 2021).  

Tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn de verschillen groter. In de Verenigde Staten is meer 
directe inkomensondersteuning aan huishoudens verschaft. Een verhoging van de werkloosheidsuitkering en 
een eenmalige cheque aan alle huishoudens (die onder een bepaald maximuminkomen vallen) waren hier de 
belangrijkste maatregelen. De maatregelen ten behoeve van baanbehoud die er in de Verenigde Staten waren, 
werden bovendien minder gebruikt vanwege administratieve moeilijkheden, minder bekendheid van de 
regeling en kleinere financiële prikkels (OESO, 2020). Deze verschillen tussen Europa en de Verenigde Staten 
hebben ook te maken met de aanwezigheid van sterkere automatische stabilisatoren, zoals een uitgebreider 
en genereuzer systeem van sociale zekerheid in Europa, en het feit dat het in de Verenigde Staten relatief 
makkelijker is om werknemers te ontslaan. 

Voor onze internationale vergelijking maken we gebruik van de gegevens die in de halfjaarlijkse monitor 
van de Europese Independent Fiscal Institutions (IFI’s) zijn gepubliceerd.4 De IFI’s controleren onder 
andere de cijfers die door de ministeries worden aangeleverd aan de Europese Commissie. Dit dient als een 
waarborg voor de kwaliteit van de data, omdat de IFI’s bekijken of de bedragen voor het steunbeleid gebaseerd 
zijn op het daadwerkelijk gebruik van de steunmaatregelen, en niet op de bedragen die door ministeries als 
begroot worden aangeleverd. Vanwege het gebruik van de data van de Europese IFI’s is onze dataset beperkt 
tot 26 Europese landen. We konden geen vergelijking maken met landen zoals de Verenigde Staten of 
Australië.  

In onze vergelijking ligt de focus op de beleidsmaatregelen die relevant zijn voor het EMU-saldo en 
expliciet bedoeld zijn als steun. Daarom laten we de reguliere intensiveringen in het ambtenarenapparaat en 
investeringen van de overheid buiten beschouwing. Naast saldo-relevant steunbeleid hebben Europese 
overheden steun gegeven in de vorm van garanties, belastinguitstel, leningen en kapitaalinjecties. De 
internationale vergelijkbaarheid van de gegevens over deze maatregelen is niet toereikend, daarom nemen we 
deze steunmaatregelen niet mee.  

We vergelijken de saldo-relevante steunpakketten van 26 Europese landen en kijken niet naar steun via 
automatische stabilisatoren. Gegevens over automatische stabilisatoren, zoals extra uitgaven aan WW-
uitkeringen en verminderde belastingopbrengsten vanwege de terugval van de economie, worden door de 
IFI’s niet gepubliceerd. Onze maatstaf voor saldo-relevante steun brengt vanwege het ontbreken van 
automatische stabilisatoren en steunmaatregelen zoals leningen en garanties dus niet volledig in kaart 
hoeveel steun overheden nationaal hebben gegeven. Het is goed mogelijk dat landen met sterke automatische 
stabilisatoren minder steunmaatregelen hebben ingevoerd. In Nederland zijn de automatische stabilisatoren 
wat omvangrijker dan gemiddeld (Mohl e.a.,2019). Dat zou kunnen betekenen dat Nederland wat betreft totale 

4 Zie (link). 
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steun hoger zou uitkomen in de internationale vergelijking dan nu het geval is. Het gebruik van garanties lijkt 
in Nederland juist lager uit te zijn gevallen dan in enkele andere grote Europese landen.5 

Met een totaal van 3.6% bbp6 aan EMU-saldo-relevant steunbeleid staat Nederland net boven de 
middenmoot van Europa. Figuur 2.1 toont dat in het Verenigd Koninkrijk en Ierland de saldo-relevante 
maatregelen meer dan 5% bbp bedroegen. 7 In enkele van de ons omringende landen, zoals Duitsland en 
Denemarken, is er minder uitgegeven aan saldo-relevante steun. In de figuur missen enkele EU-landen. Voor 
België en Polen is er onvoldoende informatie beschikbaar over de saldo-relevante steun.  

Figuur 2.1 Omvang van saldo-relevant steunpakket in Nederland net boven middenmoot van Europa 

Bron: Berekeningen op basis van European Fiscal Monitor8 (link) Noot: Het saldo-relevante steunpakket van Ierland is uitgedrukt in 
procenten van ‘modified gross national income’ in plaats van bbp. Voor Duitsland is geen informatie beschikbaar over het aandeel van 
maatregelen voor baanbehoud in het steunpakket. 

Onderdeel van de saldo-relevante steun zijn de maatregelen voor baanbehoud, die in Nederland vrij 
omvangrijk waren. Uit figuur 2.1 blijkt dat alleen Malta, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland meer aan 
maatregelen voor baanbehoud uitgaven. De NOW was relatief omvangrijk vanwege de hoogte van de subsidie 
en het gebruik van de regeling. De loondoorbetaling en het maximumloon waarover de werkgever in 
Nederland een vergoeding kreeg, zijn internationaal gezien hoog, zo blijkt uit figuur 2.2a. Onder NOW1 kregen 
werkgevers maximaal 90% van de loonkosten vergoed tot een maximumloon van 9583 euro per maand, en 
hun werknemers kregen 100% van hun brutoloon doorbetaald. Het gebruik van de NOW was aanvankelijk vrij 
hoog in internationaal opzicht, maar nam af in latere kwartalen (tabel 2.1). In veel andere landen kwamen 
bedrijven slechts in aanmerking voor een subsidie als de werknemer helemaal niet werkte (OESO, 2020). In 
Nederland was de NOW gebaseerd op de omzetdaling. Daarmee was het mogelijk om alle werknemers minder 
uren te laten werken, zonder per se enkele werknemers terug te zetten naar nul uren. Dat zou kunnen 
verklaren waarom er in Nederland, zeker in het begin, voor veel werknemers gebruik werd gemaakt van de 
NOW. In mei en juni nam de Nederlandse overheid ongeveer 90% van de totale loonkosten voor zijn rekening, 
ons land is daarmee koploper in internationaal opzicht. 

5 Bronnen: Miljoenennota 2022 (link), Bruegel, (link). 
6 De omvang van het steunpakket is gemeten als percentage van het bbp in 2019. 
7 Het saldo-relevante steunpakket van Ierland is uitgedrukt in procenten van ‘modified gross national income’ in plaats van bbp, om te 
corrigeren voor de impact van buitenlandse multinationals op de Ierse nationale rekeningen. Meer uitleg over de definitie van 
modified gross national income is te vinden op de website van het statistisch bureau in Ierland.  
8 De European Fiscal Monitor is verschenen in juni. De data voor Nederland kunnen om die reden verschillen van de meest recente 
cijfers in sectie 2.2.  
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Figuur 2.2  Zowel de loondoorbetaling van werknemers in maatregelen voor baanbehoud (a) als de kosten voor de 
overheid (b) waren in Nederland vrij hoog 

Bron: OECD Employment Outlook 2021 (link). 

Tabel 2.1 Het gebruik van maatregelen voor baanbehoud tijdens de coronacrisis 

Land Gebruik tijdens coronacrisis (% van werknemers) 

april/mei 2020 september 2020 

Nederland 35 13 

Frankrijk 35 5 

Verenigd Koninkrijk 32 10 

Italië 30 6 

België 30 5 

Oostenrijk 28 5 

Ierland 23 18 

Slowakije 21 8 

Slovenië 21 3 

Griekenland 21 5 

Spanje 20 4 

Estland 20 0 

Portugal 19 2 

Duitsland 15 6 

Litouwen 14 1 

Tsjechië 13 3 

Zweden 12 7 

Denemarken 10 0 

Finland 7 3 

Polen 4 0 

Hongarije 3 5 

Bron: OECD Employment Outlook 2021 (link). 
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3 Economische ontwikkelingen en 
steunbeleid in internationaal 
opzicht 

Het sluiten van specifieke sectoren van de economie zorgt per definitie voor een daling van het bbp. 
Bedrijven in sectoren zoals de horeca en het toerisme moesten vanwege de contactbeperkende maatregelen 
(deels) op slot, en daarnaast zorgde besmettingsangst via een dalende vraag naar goederen en diensten voor 
een dalende productie. Het steunbeleid was er niet op gericht om de daling van de productie in deze sectoren 
tegen te gaan, maar om te voorkomen dat de rest van de economie hierdoor te zeer geraakt zou worden. De 
overheid trachtte te voorkomen dat bedrijven failliet zouden gaan door de sluiting die door de overheid was 
opgelegd, om zo de gevolgen voor de arbeidsmarkt en spillovers naar niet-getroffen sectoren te beperken.  

In dit hoofdstuk onderzoeken we met behulp van een vergelijkende landenanalyse de relatie tussen het 
steunbeleid en de macro-economische schade, in termen van bbp- en arbeidsmarktontwikkelingen. In 
sectie 3.1 vergelijken we de krimp van de Nederlandse economie en de oploop van de werkloosheid met andere 
Europese landen en de VS. Vervolgens bekijken we in sectie 3.2 welke factoren een rol spelen in de bbp-daling 
in de Europese landen. Daarna analyseren we de relatie tussen het steunbeleid enerzijds en de bbp-
ontwikkeling (sectie 3.3) en arbeidsmarkteffecten anderzijds (sectie 3.4). Deze analyse is beschrijvend en geeft 
geen causale verbanden. Vanwege het beperkte aantal observaties is het niet mogelijk om rekening te houden 
met alle factoren die verschillen tussen de landen kunnen verklaren.  

3.1 Nederlandse economie in internationaal opzicht 

De daling van het bbp in Nederland was in internationaal opzicht relatief beperkt. In alle landen in figuur 
3.1 daalde het volume van het bbp in 2020. Het bbp daalde in Nederland met een historische 3,8%, terwijl de 
economieën in de meeste Zuid-Europese landen en het Verenigd Koninkrijk veel harder getroffen zijn. Er zijn 
veel mogelijke verklaringen voor de sterke val van het bbp in de zuidelijke landen. In deze landen zou de 
coronapandemie het hevigst hebben toegeslagen, waardoor ook een groter gedeelte van de economie op slot 
moest. Daarnaast zijn deze landen meer afhankelijk van toerisme, waardoor de beperkte reisbewegingen een 
grotere invloed op hun economie hebben gehad. 
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Figuur 3.1 Bbp-daling in 2020 in Nederland beperkt ten opzichte van andere Europese landen en Verenigde Staten 

Bron: Eurostat en OESO. 
Noot: In deze sectie nemen we voor Ierland de ontwikkeling van het ‘modified gross national income’ in plaats van de ontwikkeling 
van het bbp. 

Door de verplichte sluiting van sectoren was er een sterke daling in werkgelegenheid in uren in de 
meeste landen. Werknemers en zelfstandigen in gesloten sectoren waren niet of beperkt in staat om hun 
werk uit te voeren. De daling in gewerkte uren liep in sommige landen op tot wel 11% (figuur 3.2). In 
Nederland was de daling in werkgelegenheid in uren beperkt ten opzichte van andere Europese landen. Alleen 
in Finland en Denemarken daalde het aantal gewerkte uren minder dan in ons land. In de Zuid-Europese 
landen, waar de daling van het bbp het sterkst was, zien we ook de scherpste daling van de werkgelegenheid in 
uren. 

Figuur 3.2 Sterke daling in werkgelegenheid in uren in Europese landen in 2020 

Bron: Eurostat en OESO. 
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In de meeste Europese landen is voorkomen dat de daling in de werkgelegenheid zich volledig vertaalde 
in een daling van het aantal werkenden en een stijging van de werkloosheid. De daling in 
werkgelegenheid in personen is over het algemeen van een kleinere omvang dan de daling in gewerkte uren 
(figuur 3.3). De werkloosheid is in de meeste landen met 1%-punt of minder opgelopen. Daar werd dus, onder 
andere door coronasteunbeleid, voorkomen dat mensen werkloos raakten. In Polen, Frankrijk, Italië en 
Griekenland is de werkloosheid zelfs niet gestegen in 2020. In Nederland was de toename van de werkloosheid 
in 2020 minder groot dan in de meeste andere Europese landen (zie figuur 3.4). Opmerkelijk is dat de bbp-
daling in de Verenigde Staten niet sterk verschilt van die in Nederland, terwijl het werkloosheidspercentage in 
de Verenigde Staten sterk is toegenomen in 2020. Dat heeft ermee te maken dat er in de Verenigde Staten 
minder gebruik is gemaakt van maatregelen ten behoeve van baanbehoud, waardoor er meer werknemers zijn 
ontslagen.  

Figuur 3.3 Daling van de werkgelegenheid in personen in 2020 in Nederland beperkt ten opzichte van Europese landen 

Bron: Eurostat en OESO. 

Figuur 3.4 Werkloosheid in de meeste Europese landen en de Verenigde Staten gestegen in 2020 

Bron: Eurostat en OESO. 
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3.2 Potentiële verklaringen voor economische ontwikkeling 

Om de relatie tussen het steunbeleid en de economische ontwikkeling te kunnen analyseren, corrigeren 
we voor andere verklarende factoren. De diepe economische dip in bijvoorbeeld Spanje zou kunnen 
afhangen van de ernst van de pandemie, de contactbeperkende maatregelen en de afhankelijkheid van de 
economie van toerisme. Ook zou het kunnen dat de voor 2020 verwachte groei in Spanje al lager lag dan in 
andere Europese landen.9 Vanwege het beperkte aantal observaties is het niet mogelijk om voor alle mogelijke 
factoren tegelijkertijd te controleren. De set die we uiteindelijk opnemen is de ernst van de pandemie, de 
striktheid van maatregelen en de bbp-groei in 2019. De reden voor deze keuze is dat het belangrijk is om 
rekening te houden met de factoren die direct gerelateerd zijn aan de coronapandemie, naast de bbp-groei 
voor 2019 die de meeste verklaringskracht heeft. Daarnaast hebben we gevoeligheidsanalyses gedaan voor 
verschillende combinaties van verklarende factoren. 

We controleren voor de ernst van de pandemie door de oversterfte in de Europese landen mee te nemen. 
Het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames geven ook een weergave van de status van de 
pandemie in elk land, maar zijn minder nauwkeurig omdat het testbeleid niet vergelijkbaar is tussen landen 
en in sommige landen de ziekenhuizen in crisistijden geen extra patiënten meer konden opnemen. De 
oversterfte meten we als het percentage extra sterftegevallen ten opzichte van het gemiddelde in de periode 
van 2015 tot en met 2019. 

In Nederland is de oversterfte relatief groot ten opzichte van andere Europese landen. In 2020 zijn in 
Nederland ca. 13,7% meer sterfgevallen geweest dan gemiddeld in de vier jaar daarvoor. Het gemiddelde voor 
de landen in figuur 3.5 is 12%. De cijfers wijzen erop dat de pandemie in onder andere Duitsland, Denemarken 
en Frankrijk gemiddeld genomen minder ernstig was in 2020 dan in Nederland.  

Figuur 3.5 Oversterfte in Nederland bovengemiddeld 

Bron: World Mortality Dataset (link) 

9 Andere factoren die een rol zouden kunnen spelen zijn bijvoorbeeld de openheid van de economie of de digitale toegankelijkheid 
(Bolhuis, 2021). 
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De bbp-ontwikkeling in 2020 is negatief gecorreleerd met oversterfte. Landen met een hogere oversterfte 
hebben gemiddeld genomen een sterkere recessie meegemaakt. Deze negatieve correlatie zegt niets over een 
causaal verband, we kunnen niet concluderen dat een hogere oversterfte leidt tot een sterkere bbp-daling. 
Nederland ligt hier boven de regressielijn, dat wil zeggen dat de bbp-daling in Nederland kleiner is dan in 
landen met een vergelijkbare oversterfte. Uit de figuur blijkt dat Spanje de uitschieter is. Waar de oversterfte in 
Spanje vergelijkbaar is met die in Slovenië en Polen, is de bbp-daling een stuk sterker.  

Figuur 3.6 Bbp-ontwikkeling negatief gecorreleerd met oversterfte 

De striktheid van de gedragsbeperkende maatregelen kan een rol spelen in de krimp van het bbp in 2020. 
In landen waar de lockdown minder strikt was, en minder sectoren op slot moesten, zou de krimp van het bbp 
in 2020 mogelijk kleiner zijn geweest dan in landen met een strikte en lange lockdown. In onze analyse 
proberen we hier rekening mee te houden door het gemiddelde van de Oxford stringency index over 2020 mee te 
nemen als indicator voor de striktheid van de gedragsbeperkende maatregelen. Hoewel er een relatie bestaat 
tussen de striktheid van de lockdown en de oversterfte, corrigeren we voor beide omdat de correlatie niet 
perfect is. De ernst van de pandemie kan namelijk, los van de lockdownmaatregelen, een vrijwillige reactie van 
mensen ontlokken die gezondheidsrisico’s willen mijden. In Nederland bleek dat de grootste oorzaak van de 
consumptiedaling tijdens de eerste coronagolf (Elbourne, 2020). De lockdown in Nederland was in 2020 
strenger dan in sommige landen, maar minder streng dan in bijvoorbeeld Duitsland en België (figuur 3.7). De 
strengste lockdowns hebben plaatsgevonden in Portugal, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Spanje.  
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Figuur 3.7 Striktheid van gedragsbeperkende maatregelen volgens Oxford stringency index in Nederland gemiddeld 

Bron: Oxford Coronavirus Government Response Tracker (link). 

De correlatie tussen de striktheid van de lockdown en de bbp-ontwikkeling in 2020 is negatief (figuur 
3.8). In landen met relatief strenge maatregelen, zoals in Portugal, Italië en Spanje, is de bbp-daling groter dan 
in landen zoals Estland en Finland. Ook hier zegt deze negatieve correlatie niets over een causaal verband, we 
kunnen niet concluderen dat een striktere lockdown leidt tot een sterkere bbp-daling.  

Figuur 3.8 Bbp-ontwikkeling negatief gecorreleerd met striktheid van de lockdown 

Een negatieve correlatie tussen bbp-ontwikkeling en striktheid van de lockdown moet zeker niet 
geïnterpreteerd worden als een afruil tussen gezondheid en economie. Een negatieve correlatie tussen bbp 
en lockdown is slechts een beschrijvende statistiek, en zegt niets over een causaal verband. Daarnaast zijn er 
verschillende andere factoren die een rol kunnen spelen bij de sterkere bbp-daling. We weten dus niet wat er 
in landen met een strikte lockdown zou zijn gebeurd als ze voor minder strenge maatregelen hadden gekozen. 
Onder andere Aghion e.a. (2021) wijzen erop dat er geen uitruil bestaat tussen de striktheid van het corona-
gezondheidsbeleid en de schade aan de economie. Landen die kozen voor een strenge aanpak en snel controle 
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over het virus hadden, konden de economie ook snel weer heropenen. De meeste Europese landen kozen voor 
een “stop-and-go-aanpak” die uiteindelijk schadelijker bleek voor de economie, aldus de auteurs.  

Naast een correctie voor de ernst van de pandemie en de lockdown is het ook van belang om de bbp-
groei in 2019 mee te nemen. Dit dient als een maatstaf voor de groei die we in 2020 voor elke economie 
zouden verwachten als er geen coronapandemie was geweest. Bij de relatie tussen werkloosheid en het 
steunbeleid (sectie 3.4) corrigeren we voor het niveau van de werkloosheid in 2019.  

3.3 Steunbeleid en bbp-ontwikkeling 

Als we rekening houden met bbp-groei in 2019, oversterfte en striktheid van de lockdown, bestaat er een 
insignificante relatie tussen bbp-ontwikkeling en saldo-relevante steun. In figuur 3.9 laten we zien wat de 
relatie is tussen de saldo-relevante steun en de bbp-ontwikkeling, gecontroleerd voor de bbp-groei in 2019, de 
ernst van de pandemie en de striktheid van de lockdown.10 De relatie tussen de omvang van het steunpakket 
en bbp-ontwikkeling is heel zwak. Hieruit kan dus niet worden geconcludeerd dat meer coronasteun heeft 
geleid tot een kleinere bbp-daling, maar ook niet dat er sprake is van omgekeerde causaliteit, dat landen met 
een sterkere economische dip een groter steunpakket hebben opgetuigd. Een andere reden voor de zwakke 
relatie kan zijn dat informatie over automatische stabilisatie ontbreekt in de maatstaf voor het steunpakket.  

Nederland is te vinden in de bovenste regionen van figuur 3.9. Dat betekent dat de daling van het 
Nederlandse bbp kleiner was dan van landen met een steunpakket van vergelijkbare omvang, na correctie voor 
de andere factoren. In de landen onderin de figuur was de krimp van het bbp relatief groot. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het Verenigd Koninkrijk, Griekenland en Malta.  

Figuur 3.9 Geen relatie tussen bbp-ontwikkeling in 2020 en saldo-relevante steun, na correctie voor overige factoren 

Noot: Voor Ierland is met de ontwikkeling in het ‘modified gross national income’ gerekend in plaats van met bbp.  

10 De figuur is een zogeheten added-variable plot of partial regression plot. Op de y-as staan de residuen van een regressie van de bbp-
ontwikkeling in 2020 op de drie controlevariabelen (de bbp-ontwikkeling in 2019, oversterfte en de striktheid van de lockdown). Op de 
x-as staan de residuen van een regressie van de saldo-relevante steun op dezelfde controlevariabelen. De saldo-relevante steun wordt 
ook gecorrigeerd, omdat deze zelf mogelijk ook gecorreleerd is met deze drie variabelen. De figuur geeft daarom de relatie tussen de 
omvang van het steunpakket en de bbp-ontwikkeling in 2020, gegeven dat de andere variabelen constant worden gehouden. 
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Andere studies vinden wel dat de bbp-daling zonder het steunbeleid groter zou zijn geweest. In de studie 
van Niermann en Pitterle (2021) maken de auteurs, net als wij, gebruik van een cross-country analyse. Wij hebben 
gekozen voor een kleinere dataset van alleen Europese landen met goed vergelijkbare data voor het 
steunpakket van de IFI’s. Met een dataset voor 155 landen vinden zij dat de omvang van het steunbeleid 
positief gecorreleerd is met de bbp-revisie door corona. Dat wil zeggen dat een groter pakket aan 
steunmaatregelen samen gaat met een kleinere bijstelling van de voorspelde bbp-ontwikkeling. Hierbij 
controleren zij voor de ernst van de pandemie, de striktheid van de maatregelen, de kwaliteit van bestuur en 
initiële macro-economische condities. De sterkste verklaringskracht gaat echter uit van de afhankelijkheid van 
de economie van het toerisme en de kwaliteit van bestuur. Die laatste variabele zegt ook iets over 
overheidsbeleid, waarbij het risico op omgekeerde causaliteit kleiner is, wat in alle andere studies bij het 
gebruik van omvang van het steunbeleid een risico blijft. Ze laten echter niet zien hoe sterk de twee 
samenhangen en of deze variabele ook rekening houdt met automatische stabilisatoren. Een andere studie 
over het effect van steunbeleid op bbp-ontwikkeling is van Chudik e.a. (2020). Met behulp van een globaal 
VAR-model schatten zij dat de steunpakketten in ontwikkelde economieën de bbp-groei in het tweede en 
derde kwartaal van 2020 met respectievelijk 4.9 en 2%-punt heeft verhoogd. De grootste effecten zien zij voor 
Duitsland, de Verenigde Staten en Canada. Tot slot verwacht de Europese Commissie aan de hand van een 
analyse met het Quest-model, dat zich richt op werktijdverkorting en garantieregelingen, dat de steun 
ongeveer een kwart van de schade heeft beperkt (Pfeiffer e.a., 2020). Daarbij gaan zij er overigens vanuit dat de 
schade zonder steun was opgelopen tot -13% en dat die nu beperkt is tot -7,9%, dat is dus slechter dan het in 
Nederland uiteindelijk heeft uitgepakt.  

3.3.1 Gevoeligheidsanalyse met kwartaaldata 
Met kwartaalinformatie over bbp-ontwikkeling en corona-gerelateerde factoren maken we een 
gevoeligheidsanalyse voor de relatie tussen het steunbeleid en de bbp-ontwikkeling. Een van de nadelen 
van de analyse met jaardata is dat we de kwartaalvariatie in zowel de bbp-ontwikkeling als de verklarende 
factoren negeren. Voor oversterfte en de striktheid van de lockdown zijn cijfers met een hogere frequentie 
beschikbaar. Daarnaast kunnen we met deze analyse beter controleren voor de landspecifieke effecten. We 
corrigeren de kwartaalcijfers voor bbp-ontwikkeling voor de pieken en dalen in pandemie en lockdown. 
Daarna bekijken we de relatie tussen het gecorrigeerde jaarcijfer voor bbp en de saldo-relevante steun. Eerst 
bekijken we de ontwikkeling van het bbp, de ernst van de pandemie en de striktheid van de lockdown in de 
vier kwartalen van 2020.  

In de kwartaal-op-kwartaalontwikkeling van het bbp in 2020 zit voor alle landen een flinke dip in het 
tweede kwartaal. Figuur B.1 in bijlage B toont verder voor de meeste landen een sterk herstel in het derde 
kwartaal. In het vierde kwartaal kent een aantal landen een nieuwe dip in economische ontwikkeling, maar er 
zijn ook verschillende landen met economische groei in het vierde kwartaal. De oversterfte steeg in de meeste 
landen sterk in zowel het tweede kwartaal als het vierde kwartaal van 2020, zo blijkt uit figuur B.2. Voor de 
meeste landen was de oversterfte aan het eind van het jaar hoger dan in het begin van de pandemie. De 
contactbeperkende maatregelen die overheden namen om het virus in te dammen variëren over het jaar 2020. 
Figuur B.3 toont dat voor de meeste landen de lockdown in het tweede kwartaal volgens de Oxford stringency 
index het meest strikt was. In het vierde kwartaal werden de maatregelen in veel landen weer aangescherpt, 
maar slechts in een vijfde van de landen was de lockdown toen strenger dan in het tweede kwartaal.  

In de regressie met kwartaaldata kunnen we de bbp-ontwikkeling corrigeren voor ‘country fixed effects’, 
naast de bekende correctie voor oversterfte en striktheid van de lockdown. Deze landspecifieke constante 
termen maken het mogelijk om verklarende factoren mee te nemen die over de dataperiode (2015-2020) 
ongeveer constant zijn geweest. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de openheid van de economie en het 
aandeel van toerisme in het bbp. Deze analyse maakt het daardoor mogelijk om voor meer factoren te 
controleren zonder het aantal onafhankelijke variabelen te vergroten. In de analyse met jaarcijfers werden we 

CPB ACHTERGRONDDOCUMENT – Macro-economische effecten van coronasteunbeleid in 2020



Pagina 20 van 33 

daarin meer beperkt. Voor de steunmaatregelen is goede vergelijkbare data alleen op jaarbasis beschikbaar. 
Daarom aggregeren we de bovengenoemde kwartaalcijfers na correctie tot een jaarcijfer.  

De relatie tussen de saldo-relevante steun en bbp-ontwikkeling is insignificant. Figuur 3.10 toont dat 
landen met een genereuzer steunbeleid, gegeven de ernst van de pandemie, de lockdown en overige constante 
factoren, niet per se een kleinere krimp van het bbp hebben gehad. We kunnen hieruit dus niet concluderen 
dat er een verband bestaat tussen de omvang van het steunpakket en de bbp-ontwikkeling in 2020. 

Figuur 3.10 Insignificante relatie tussen onverklaarde bbp-ontwikkeling in 2020 en saldo-relevante steun11 

3.4 Arbeidsmarkt en steunbeleid 

Het coronasteunbeleid beoogde onder andere het voorkomen van baanverlies en het afremmen van de 
oploop van de werkloosheid. In deze paragraaf bekijken we de relatie tussen het steunbeleid en de 
arbeidsmarkt. Daarbij kijken we naar de werkloosheid, maar ook naar werkgelegenheid, zowel in uren als in 
personen. Dat doen we aan de hand van een vergelijkbare analyse als in de vorige sectie, waarbij we 
controleren voor de ernst van de pandemie en de striktheid van de lockdown.  

In de literatuur is te vinden dat de NOW en vergelijkbare regelingen effectief zijn geweest in het 
voorkomen van een sterke oploop van de werkloosheid. Volgens Ebbinghaus en Lehrer (2021) hebben 
ongeveer 40 miljoen werkenden in Europa aanspraak gemaakt op deze maatregelen ten behoeve van 
baanbehoud. We hebben ook gezien dat in Nederland en in veel andere Europese landen de werkloosheid 
maar beperkt is opgelopen. De historische relatie tussen bbp en werkloosheid is dus niet uitgekomen (Okun’s 
law). Uitgaande van die relatie zou de werkloosheid in de EU in het tweede kwartaal namelijk zijn opgelopen 
tot ongeveer 10%, in werkelijkheid was het ruim 6%. De effecten waren het sterkst in landen met bestaande 
regelingen (Europese Commissie, 2021). Het IMF (2021) concludeert dat de maatregelen ten behoeve van 
baanbehoud (de zogenaamde job retention schemes) effectief zijn geweest in het voorkomen van een oploop van 
de werkloosheid. Ook de OESO schrijft in de Employment Outlook (2021) dat de maatregelen ten behoeve van 

11 Vanwege het ontbreken van kwartaalcijfers voor ‘modified gross national income’ nemen we hier voor Ierland de kwartaal-op-
kwartaal groei van het bbp. 
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baanbehoud in de eerste drie kwartalen van de coronacrisis een belangrijke rol hebben gespeeld in het 
voorkomen van ontslagen en een grote stijging van de werkloosheid.  

Net als in de analyse voor bbp-ontwikkeling in 2020, corrigeren we in onze analyses voor oversterfte en 
de striktheid van de lockdown. Deze corona-gerelateerde factoren zijn van belang om mee te nemen, zodat 
de relatie tussen steunbeleid en arbeidsmarktuitkomsten niet wordt vertroebeld door een ernstigere 
pandemische situatie. De werkloosheid blijkt nauwelijks gecorreleerd met oversterfte, maar wel licht positief 
gecorreleerd met de striktheid van de lockdown (figuur 3.11). De ontwikkeling van de werkgelegenheid in uren 
is negatief gecorreleerd met oversterfte, maar die negatieve correlatie is nog sterker voor de striktheid van de 
lockdown. Figuur 3.12b toont dat landen met een strengere lockdown een grotere daling in het aantal 
gewerkte uren hebben gekend. Net als bij de werkloosheid is de ontwikkeling van de werkgelegenheid in 
personen niet sterk gerelateerd aan oversterfte en de striktheid van de lockdown (figuur 3.13). Dat strengere 
lockdownmaatregelen gerelateerd zijn aan een sterke daling in gewerkte uren, maar niet per se aan een daling 
in de werkgelegenheid in personen of een stijging van de werkloosheid, zou te maken kunnen hebben met de 
maatregelen ten behoeve van baanbehoud. Deze zorgden er immers voor dat werknemers in dienst konden 
blijven terwijl ze minder uren werkten vanwege bijvoorbeeld verplichte sluitingen van sectoren. 

Figuur 3.11 Ontwikkeling van werkloosheid nauwelijks gecorreleerd met oversterfte (a) en positief gecorreleerd met 
striktheid van de lockdown (b) 
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Figuur 3.12 Ontwikkeling van werkgelegenheid in uren negatief gecorreleerd met zowel oversterfte (a) als striktheid van 
de lockdown (b) 

Figuur 3.13 Ontwikkeling van werkgelegenheid in personen nauwelijks gecorreleerd met oversterfte (a) en striktheid 
lockdown (b) 

Er is geen significant verband tussen de saldo-relevante steun en de werkloosheid, na correctie voor het 
werkloosheidsniveau in 2019, oversterfte en striktheid van de lockdown. In figuur 3.14 laten we de relatie 
tussen het werkloosheidscijfer in 2020 en de saldo-relevante steun zien, gecontroleerd voor deze drie factoren. 
De spreiding is groot, wat betekent dat er grote betrouwbaarheidsintervallen rondom het effect van 
steunbeleid liggen. We kunnen dus niet concluderen dat in landen met een omvangrijker steunbeleid de 
werkloosheid minder toenam, maar ook niet dat er sprake is van omgekeerde causaliteit en landen met een 
hogere oploop van de werkloosheid meer steunmaatregelen hebben genomen.  

CPB ACHTERGRONDDOCUMENT – Macro-economische effecten van coronasteunbeleid in 2020



Pagina 23 van 33 

Figuur 3.14 Geen significant verband tussen werkloosheid in 2020 en saldo-relevante steun, na correctie voor overige 
factoren 

Daarnaast is er geen verband tussen het steunbeleid enerzijds en de ontwikkeling in werkgelegenheid 
anderzijds, voor zowel werkgelegenheid in uren als personen (figuur 3.15). De spreiding in figuur 3.15a is 
erg groot. Nederland staat ver bovenaan in de figuur. Daaruit blijkt dat Nederland een kleinere daling in 
gewerkte uren heeft gehad dan op basis van de ernst van de pandemie, de striktheid van de coronamaatregelen 
en het gemiddelde effect van het steunbeleid verwacht zou kunnen worden. In figuur 3.15b ligt Nederland net 
boven de meeste landen. In de landen onderaan in de figuur, zoals Bulgarije en Spanje, was de daling van de 
werkgelegenheid in personen relatief groot, gegeven de omvang van het steunpakket, de oversterfte en de 
striktheid van de lockdown.  

Figuur 3.15 Geen verband tussen ontwikkeling werkgelegenheid in uren (a) en in personen (b) met saldo-relevante steun 
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De internationale vergelijking van data levert ons interessante inzichten op over verschillen in 
economische ontwikkeling en steunbeleid tussen landen, maar geeft geen antwoord op de vraag in 
hoeverre het Nederlandse steunbeleid de economische schade heeft beperkt. Een beperkt aantal 
observaties, endogeniteitsproblemen en omgekeerde causaliteit bemoeilijken het schatten van een causaal 
verband tussen het steunbeleid en economische ontwikkelingen. In het volgende hoofdstuk proberen we met 
een model en data van alleen de Nederlandse economie meer inzicht te krijgen in deze kwestie. We maken 
daarbij gebruik van de inzichten uit het hier voorgaande, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van gewerkte uren 
en werkzame personen.  

4 Analyse van het Nederlandse 
steunbeleid met Saffier 

Een alternatieve manier om inzicht te krijgen in de macro-economische effecten van het steunbeleid is 
met behulp van een analyse met het macro-economische model Saffier. Dit model wordt bij het CPB 
gebruikt voor ramingen van de economie en voor het doorrekenen van de economische effecten van 
beleidsvarianten (CPB, 2010). Het model kan ook gebruikt worden om een inschatting te maken van de macro-
economische effecten van het steunbeleid. In sectie 4.1 bespreken we het scenario dat we met Saffier 
doorrekenen en de aannames die we daarbij maken. Sectie 4.2 geeft de resultaten.  

4.1 Opzet van de analyse 

Een macro-economisch model laat veel, maar niet alles zien. Zo maakt Saffier geen onderscheid tussen 
verschillende typen bedrijven en huishoudens. De effecten voor een specifieke groep kunnen dus groter of 
kleiner zijn, of anders van aard. Ten tweede geeft Saffier geen informatie over de liquiditeitspositie van 
bedrijven en dus ook niet over het aantal faillissementen. En steunbeleid heeft waarschijnlijk ook een 
belangrijke rol gespeeld via de verwachtingen van huishoudens en bedrijven, maar dat effect kan in deze 
analyse niet worden meegenomen. De consumptie en bedrijfsinvesteringen hadden waarschijnlijk meer te 
lijden gehad onder het ontbreken van de steunmaatregelen als consumenten en bedrijven in het model 
verwachtingen hadden gevormd over een langere en diepere crisis. 

Het scenario dat we bekijken, is het terugdraaien van het steunbeleid in 2020. Startpunt is de raming in de 
Macro Economische Verkenning 2022 (CPB, 2021b). De economische ontwikkeling die daarin voor 2020 wordt 
beschreven is inclusief het steunbeleid van de overheid. Als variant halen we de drie grootste 
steunmaatregelen uit deze raming: de NOW, de TVL en de Tozo. In totaal bedragen de uitgaven aan deze 
steunmaatregelen in 2020 20,7 mld euro (2,6% bbp, zie ook paragraaf 2.2). Vervolgens laat Saffier zien hoe de 
economie zich dan had ontwikkeld. De analyse richt zich op 2020, niet op de gevolgen voor de jaren hierna. 
Hieronder bespreken we de aannames die bij deze analyse zijn gedaan op het gebied van de ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt en de bedrijfsinvesteringen. 

De ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 2020 kenmerkte zich door het verschil in de ontwikkeling van de 
gewerkte uren en van de werkzame personen. De gewerkte uren zijn in 2020 met 2,7% gedaald. In sectoren 
die moesten sluiten of waar de vraag wegviel omdat consumenten uit voorzichtigheid wegbleven, was tijdelijk 
(veel) minder werk. Deze daling in gewerkte uren heeft zich echter maar heel beperkt vertaald in ontslagen: de 
daling in werkzame personen was namelijk slechts 0,5%. Werknemers zijn per persoon minder uren gaan 
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werken, maar dus dankzij de NOW veelal wel in dienst gebleven en doorbetaald. Tijdens de Grote Recessie in 
2009 was dit ook het geval, maar in veel mindere mate: de gewerkte uren daalden met 1,4% en de werkzame 
personen met 0,9%. Er was toen sprake van zogenoemd hamsteren van werknemers (labour hoarding). Figuur 
4.1, waarin de roze lijnen de coronacrisis laten zien en de blauwe lijnen de financiële crisis, illustreert dit: het 
verschil tussen de ontwikkeling van de werkgelegenheid in uren en personen was in 2020 veel groter dan in 
2008/2009. Daardoor is de werkloosheid nu ook op een lager niveau dan die na een jaar financiële crisis was. 
Hier heeft de NOW waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld. Tijdens de financiële crisis werd er namelijk 
veel minder gebruik gemaakt van de vergelijkbare (maar minder genereuze) deeltijd-WW (Jongen en Koning, 
2020). 

Figuur 4.1 In de coronacrisis bestaat er een groter verschil tussen de ontwikkeling van de gewerkte uren en de 
werkloosheid dan in de financiële crisis 

Bron: CBS. 

In deze analyse nemen we aan dat bedrijven eerder tot ontslag van werknemers waren overgegaan 
zonder de NOW. In het eerste scenario wordt de daling in gewerkte uren van werknemers voor 100% vertaald 
naar een daling in de werkzame personen.12 Dit scenario dient als een bovengrens; 100% koppeling is namelijk 
vrij veel, werkgevers willen werknemers ook graag behouden voor betere tijden. Daarom presenteren we ook 
een tweede scenario, waarin de vertaling naar gewerkte personen onder werknemers voor 55% gebeurt, 
vergelijkbaar met de situatie in 2009.  

Daarnaast geven we een extra negatieve impuls op de bedrijfsinvesteringen. Naast de drie grootste 
regelingen, hebben bedrijven steun ontvangen in de vorm van garantieregelingen en belastinguitstel. We 
verwachten dat de hiermee verschafte liquiditeit effect heeft gehad op de bedrijfsinvesteringen. Als meer 
bedrijven in liquiditeitsproblemen waren gekomen, hadden zij minder geld voor investeringen gehad of 
waren ze minder geneigd geweest te investeren omdat hun voortbestaan in groter gevaar was. De extra 
negatieve investeringsimpuls is zo gekozen dat de investeringen in vaste activa op jaarbasis dalen van -6% in 
het basispad tot -12% in beide scenario’s. Dit sluit qua omvang van de schok aan bij de analyse van de Europese 
commissie (Pfeiffer e.a., 2021). 

12 Dit verschilt van het totaal aantal werkenden vanwege de zelfstandigen. 
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4.2 Resultaten 

De bbp-daling was 0,6%-punt groter geweest zonder het steunpakket (zie tabel 4.1). De bbp-daling in 2020 
was dan 4,4% geweest, in plaats van de gerealiseerde 3,8%. De steunmaatregelen hebben vooral de daling van 
de bedrijfsinvesteringen beperkt. De totale investeringen zouden 3,5%-punt meer zijn gedaald zonder 
overheidssteun. De consumptie van huishoudens komt in deze analyse 0,7%-punt lager uit dan in de raming 
van de MEV 2022 (het basispad, waarin de cijfers over 2020 afkomstig zijn uit de Nationale Rekeningen (NR) 
van het CBS). Dat komt vooral doordat het inkomen van personen die hun baan verliezen daalt. Door lagere 
consumptie neemt ook de invoer wat af. De uitvoer wordt niet geraakt. Dit zou anders zijn als we hadden 
aangenomen dat ook in andere landen geen of minder steunmaatregelen waren geweest, dan was de vraag 
vanuit het buitenland ook afgenomen. De effecten op bbp en bestedingen verschillen niet meer dan 0,1%-
punt tussen de twee scenario’s, daarom laten we hier alleen het eerste scenario zien (100% koppeling). 

Steunmaatregelen hebben de sluiting van sectoren niet kunnen voorkomen en daarom is het effect van 
het steunbeleid op de consumptie en het bbp beperkt. De consumptie is in 2020 sterk gedaald (-6,6%), 
omdat veel sectoren tijdens de lockdowns niet open mochten gaan, of omdat consumenten uit angst voor 
besmetting wegbleven. Er is geen reden om aan te nemen dat lockdownregels veel strenger of soepeler waren 
geweest zonder de steunmaatregelen en dus ook niet dat er een effect zou zijn op de consumptie, behalve via 
de terugval in inkomen vanwege werkloosheid.  

Tabel 4.1 Volume bbp en bestedingen zonder steunbeleid (100% koppeling gewerkte uren en werkzame personen) 

Mutatie per jaar (%) 
MEV22 (NR) 

Mutatie per jaar (%) 
Scenario 1  

(100% koppeling) 

Verschil t.o.v. MEV22  
(%-punt) 

2020 2020 2020 

Bruto binnenlands product (bbp, economische groei) -3,8 -4,4 -0,6 

Consumptie huishoudens -6,6 -7,3 -0,7 

Consumptie overheid 1,0 1,0 0,0 

Investeringen (inclusief voorraden) -5,4 -8,9 -3,5 

Uitvoer van goederen en diensten -4,8 -4,8 0,0 

Invoer van goederen en diensten -5,5 -6,2 -0,6 

De werkloosheid was op jaarbasis 2%-punt hoger uitgekomen als de daling van de gewerkte uren bij 
werknemers 1-op-1 was vertaald in ontslagen. In dit scenario (100% koppeling gewerkte uren en werkzame 
personen) neemt de werkloosheid toe tot bijna 8% in het tweede kwartaal (figuur 4.2). In het derde kwartaal 
nemen de gewerkte uren toe, waardoor de werkloosheid weer daalt, maar in het vierde kwartaal gebeurt het 
omgekeerde. Op jaarbasis komt de werkloosheid uit op 5,8% van de beroepsbevolking. In het tweede scenario 
(55% koppeling) volgt het aantal personen in dienst bij een werkgever ook de ontwikkeling van de gewerkte 
uren, maar in mindere mate. De werkloosheid komt op jaarbasis uit op 4,5%, dat is 0,7%-punt hoger dan de 
3,8% in het basispad. 
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Figuur 4.2 Het verloop van de werkloosheid in het basispad en de scenario’s 

De aanpassing op de arbeidsmarkt zal in werkelijkheid waarschijnlijk niet zo snel plaatsvinden als in het 
scenario met 100%-koppeling. In het scenario met 100%-koppeling zou de situatie op de Nederlandse 
arbeidsmarkt sterk hebben geleken op de Amerikaanse, waar veel werknemers snel na het uitbreken van het 
coronavirus werden ontslagen en de werkloosheid dus snel opliep. De dynamiek van de Nederlandse 
arbeidsmarkt is anders, het ontslagrecht is bijvoorbeeld strenger, waardoor dit hier in werkelijkheid 
waarschijnlijk niet zo snel zal gaan. Een scenario zoals met de 55%-koppeling hebben we gezien tijdens de 
Grote Recessie, de val in bbp (op kwartaalbasis) was in 2020 echter groter. Het is daarom het meest 
waarschijnlijk dat de koppeling tussen uren en personen zonder steunbeleid ergens tussen deze twee 
scenario’s was uitgekomen en de werkloosheid dus tussen de 4,5 en 5,8% op jaarbasis (65.000-180.000 
personen meer dan in het basispad) had gelegen. 

Tabel 4.2 Effecten op de arbeidsmarkt 

MEV22 (NR) Scenario 100% 
koppeling 

Scenario 55% 
koppeling 

2020 2020 2020 

Werkloosheidspercentage 3,8 5,8 4,5 

Werkgelegenheid in uren -2,7 -2,8 -2,8 

Werkgelegenheid in personen -0,5 -2,6 -1,2 

Op basis van deze analyse lijkt het steunbeleid vooral een forse stijging van de werkloosheid te hebben 
voorkomen. Dankzij de NOW hebben veel mensen hun baan en inkomen kunnen behouden, ondanks dat zij 
minder uren werkten. Daarmee is ook vraaguitval voorkomen, wat had kunnen leiden tot negatieve spillovers 
naar niet direct geraakte sectoren en daarmee een grotere bbp-daling, maar dit effect is qua omvang beperkter 
dan de effecten op de arbeidsmarkt.  

Belangrijk hierbij is dat we niet hebben gekeken naar de economische schade op de langere termijn. Als 
de werkloosheid oploopt kan dit door “scarring”-effecten (mensen die langdurig werkloos raken, verliezen een 
deel van hun menselijk kapitaal) juist op de langere termijn grotere negatieve effecten hebben op de 
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productiviteit en dus economische groei. In deze korte termijnanalyse nemen we dit type effecten niet mee. 
Maar ook al voor dit jaar (2021) is het denkbaar dat het herstel geremd was als er in 2020 geen of minder 
steunmaatregelen waren geweest. Door een hoger aantal faillissementen en werkloze personen hadden 
bedrijven dan minder snel kunnen heropenen en waren consumenten voorzichtiger geweest met uitgaven.  

5 Conclusie 

De daling van het bbp en de stijging van de werkloosheid was in Nederland in 2020 kleiner dan in de 
meeste andere Europese landen. Het bbp in Nederland daalde met 3,8%, terwijl de daling van het bbp in 
Spanje, het VK en Italië meer dan dubbel zo groot was. Ook de daling in werkgelegenheid in uren was daar 
groter. De werkloosheid nam toe met 0,4%-punt, terwijl de meerderheid van de Europese landen een grotere 
werkloosheidstijging kende. De werkgelegenheid in personen daalde in ons land licht. 

De omvang van het Nederlandse saldo-relevante steunpakket in 2020 was in internationaal opzicht net 
bovengemiddeld. De grootste maatregelen binnen het Nederlandse steunpakket waren loonkostensubsidies 
(NOW), subsidies voor overige kosten van bedrijven (TVL/TOGS) en inkomensondersteuning aan huishoudens 
(Tozo). In Nederland betrof het saldo-relevante steunpakket 3,6% gemeten in bbp van 2019.  

Uit de landenanalyse kan niet geconcludeerd worden dat het steunbeleid de macro-economische 
gevolgen heeft beperkt. De relatie tussen de omvang van het steunpakket aan de ene kant en bbp-
ontwikkeling en werkloosheid in 2020 aan de andere kant is, na correctie voor de ernst van de pandemie en de 
lockdown, niet significant. Het beperkte aantal observaties zorgt voor een grote standaardfout, waardoor de 
betrouwbaarheidsintervallen ruim zijn. Er kan ook sprake zijn van omgekeerde causaliteit, waarbij landen met 
een grotere economische dip een groter steunpakket hebben doorgevoerd.  

De analyse met het macro-economische model Saffier laat zien dat de daling van het bbp groter zou zijn 
geweest zonder het steunpakket. De krimp van de economie zou 0,6%-punt groter zijn geweest als de drie 
grootste steunmaatregelen (NOW, TVL, Tozo) niet waren uitgevoerd, en als bedrijven minder gebruik hadden 
kunnen maken van belastinguitstel en garantieregelingen. Het effect van het steunbeleid op bbp is daarmee 
beperkt, omdat huishoudens met name vanwege de sluiting van sectoren en de lockdown minder 
consumeerden.  

Het steunbeleid heeft vooral een sterke stijging van de werkloosheid voorkomen. Veel mensen konden 
dankzij de NOW hun baan behouden ondanks dat ze minder uren werkten. Zonder deze regeling was de 
werkloosheid volgens onze analyse tussen de 0,7 en 2%-punt hoger uitgekomen. Het behoud van banen stelt 
bedrijven in staat snel te heropenen en voorkomt voor werknemers een terugval in inkomen of mogelijk 
langdurige werkloosheid. 
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Bijlage A 

Lijst met afkortingen van landen 

Tabel A.1 Lijst met afkortingen en landen 

Afkorting Land 

BE België 

BG Bulgarije 

CY Cyprus 

DK Denemarken 

DE Duitsland 

EE Estland 

FI Finland 

FR Frankrijk 

GR Griekenland 

HU Hongarije 

IE Ierland 

IT Italië 

LV Letland 

LT Litouwen 

LU Luxemburg 

MT Malta 

NL Nederland 

AT Oostenrijk 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Roemenië 

SI Slovenië 

SK Slowakije 

ES Spanje 

CZ Tsjechië 

UK Verenigd Koninkrijk 

SE Zweden 
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Bijlage B 

Figuren voor gevoeligheidsanalyse met kwartaaldata 

Figuur B.1 In alle Europese landen zat er een dip in de bbp-ontwikkeling in het 2e kwartaal van 2020 

Bron: Eurostat. 

Figuur B.2 Oversterfte in Europese landen nam sterk toe in het 2e en het 4e kwartaal van 2020 

Bron: World Mortality Dataset (link). 
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Figuur B.3 Striktheid van de lockdown in de meeste Europese landen in het 2e kwartaal van 2020 het hoogst 

Bron: Oxford Coronavirus Government Response Tracker (link). 
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