Economie na een jaar coronacrisis
Aan het eind van dit jaar is de economie terug op het niveau van voor de coronacrisis.
Het herstel is krachtig, maar gevolgen van de coronacrisis werken nog door. Nieuwe
uitbraken of grote tegenvallers met vaccineren kunnen roet in het eten gooien
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Het aflopen van steunmaatregelen zal gepaard
gaan met herstructureringen en faillissementen,
waardoor de werkloosheid oploopt
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Door de omvangrijke steunmaatregelen is het
begrotingstekort dit jaar historisch groot. Het tekort
loopt daarna terug door herstel en afloop steun

Terwijl het verloop van de pandemie tegenvalt, laat de economie veerkracht zien. Maar ook als het
virus onder controle is, werken de economische gevolgen van de crisis door. Het is in alle scenario’s
van belang dat steun overgaat in herstelbeleid om opgelopen schade te repareren en ervoor
te zorgen dat de economie zich kan aanpassen → Overwegingen voor beleid, CEP pagina 30
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