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Economische scenario’s corona

In vier scenario’s schetst het CPB de mogelijke economische impact van het coronavirus 
in 2020 en 2021. De scenario’s hanteren verschillende uitgangspunten voor de duur van 
de contactbeperkingen en de diepte van de economische doorwerking

Impact

Vier scenario’s

Medio juni publiceert het CPB de 
eerstvolgende reguliere raming

dit is geen raming

groei in % groei in % groei in % groei in %

EMU-schuld in % bbp EMU-schuld in % bbp EMU-schuld in % bbp EMU-schuld in % bbp

2021 2021 2021 2021

Contactmaatregelen 
duren drie maanden 

Eerste herstel al in 
2020

Productiecapaciteit 
behouden mede 
door steunpakket 
overheid

Contactmaatregelen 
duren zes maanden 

Industrie zwaarder 
getro�en

Wereldhandel 
zakt weg

Contactmaatregelen 
duren zes maanden

Problemen in de 
wereldeconomie 
en het �nanciële 
stelsel leiden tot 
langere en diepere 
recessie

Maatregelen duren 
twaalf maanden   

Recessie houdt
anderhalf jaar aan, 
mede door proble-
men in de �nancië-
le sector en in het 
buitenland

Bedrijven zijn niet 
langer in staat al 
hun personeel in 
dienst te houden

Werkloosheid 
loopt door lange 
en diepe recessie 
hard op

Tijdelijke contracten 
minder verlengd, 
starters vinden 
moeilijk een baan

Mede door 
steunpakket blij� 
aantal ontslagen 
beperkt

Recessie in eerste 
hel� 2020, gevolgd 
door sterk herstel

Recessie in 2020, 
gevolgd door herstel 
in 2021

Recessie duurt vier 
kwartalen, traag 
herstel in 2021

Recessie duurt zes 
kwartalen, herstel 
blij� in 2021 uit

Schuld verslechtert 
door langere steun 
en diepere recessie

Door snel herstel 
is toename van 
overheidsschuld 
gering

Diepere recessie 
stuwt schuld op; 
overheid moet 
bedrijven redden

Diepere en lange 
recessie stuwt 
schuld op; meer 
bedrijven moeten 
worden gered

Hoofdconclusies

Ingezet beleid 
beperkt deel 
economische schade

Onzekerheden 
over pandemie en 
gevolgen zijn groot

Economie hard 
geraakt, recessie 
is onvermijdelijk

De staatsschuld 
loopt op en  
blij� te dragen

4,5% 5,3% 8,4% 9,4%

• Er zijn grote onzekerheden en nog nauwelijks harde cijfers 

• Deze scenario’s kijken naar de economische gevolgen in 2020 en 2021

• Het CPB doet geen uitspraken over de duur of verspreiding van 
de pandemie, of over de waarschijnlijkheid van de scenario’s
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