CPB-cijfers Prinsjesdag 2020
Na de historische terugval in handel en productie groeit de Nederlandse
economie weer vanaf het derde kwartaal van 2020, maar de klap dreunt na
Economische ontwikkeling
Basisraming: economie
groeit weer, maar blijft
onder niveau 2019
Om recht
te doen aan
de grote
onzekerheid,
presenteert
het CPB een
scenario
naast de
basisraming

Scenario: bbp daalt
verder door nieuwe
grote lockdown(s)

De economische terugval in
Nederland is minder hevig
dan elders in de eurozone

verandering bbp per kwartaal t.o.v. 4de kw. 2019 (2019 = 100)

verandering bbp in % per jaar
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Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt kent door de
contactbeperkingen een zeer
turbulent verloop, grootste toename
van de werkloosheid moet nog komen

geopolitieke
spanningen

handelsakkoord
Brexit

Ontmoedigd door de crisis, zoeken
minder mensen actief naar werk
verandering arbeidsaanbod in %
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werkloosheid per kwartaal, in % beroepsbevolking
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De loongroei in de marktsector
zwakt af door hogere werkloosheid en onzekere vooruitzichten
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verandering cao-lonen bedrijven in %
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Statische koopkracht
mediaan alle huishoudens, verandering in %

Individueel kan koopkracht
heel anders uitpakken,
bijvoorbeeld als iemands
inkomen wegvalt. Dit soort
persoonlijke effecten zitten
niet in de statische koopkracht

De statische koopkracht
stijgt dit jaar door al
overeengekomen
loonstijgingen en
lastenverlichting. In 2021
is de stijging kleiner
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Beschouwing: Coronaklap raakt zwakke plek
Jongeren, zzp’ers, flexwerkers en kwetsbare
groepen dragen een disproportioneel deel
van de economische klap. De uitdaging is
om onderliggende ongelijkheid aan te
pakken, zodat dat een volgende crisis een
sterkere samenleving treft
→ www.cpb.nl/macro-economische-verkenning-mev-2021

Overheidsfinanciën

Steunpakketten

De overheidsfinanciën hangen
door steunmaatregelen en lagere
belastinginkomsten flink uit het lood,
maar zijn niet in gevaar
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Update middellangetermijn (MLT) — 2022-2025
In deze update zijn
de gevolgen van de
coronauitbraak voor
2022-2025 verwerkt.
Het beoogt een
bouwsteen te zijn
voor nadenken over
beleid in de volgende
kabinetsperiode

1,6% 4,5% -1,7%
Bbp-groei is gemiddeld 1,6%
per jaar in 2022-2025, als een
tweede lockdown uitblijft

De werkloosheid piekt in
2021 en zal daarna dalen
tot 4,5% in 2025

Begrotingstekort neemt af
tot 1,7% bbp en staatsschuld
loopt op tot 66,8% bbp in 2025

De MLT is een aparte publicatie, te vinden op → www.cpb.nl/actualisatie-middellangetermijnverkenning-2022-2025
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Ondanks de
bbp-groei in
2022-2025
halen we een
deel van de
misgelopen
groei door de
coronacrisis
niet meer in

