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Pandemie schokt, economie toont veerkracht…
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…ook in internationaal perspectief
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Veranderende vooruitzichten in coronajaar
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Steun voorkomt verder oplopen werkloosheid
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Scenario’s
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Basisraming: herstel zet in
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Arbeidsmarkt: er komt nog een klap
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…en die is ongelijk verdeeld



Terugkeer van noodzakelijke dynamiek
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Belang van dynamiek voor groei
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● Bedrijvendynamiek verwijst naar het proces van 
toetreding, groei, krimp en opheffing van 
bedrijven

● Arbeid en kapitaal komen zo op productievere 
plekken terecht (“reallocatie”)

● “75% productiviteitsgroei komt uit reallocatie”

● (Wat) reden tot zorg:

o Faillissementen op laagste niveau in 20 jaar

o In 2020 6,5% minder starters met meer dan 1 
werknemer in vergelijking met 2019

o 14 van de 19 sectoren (SBI) minder toetreders

Bron: CBS en CPB

Faillissementen op laagste niveau in 20 jaar



Geleidelijk herstel naar evenwicht in 2025
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Overheidsfinanciën

13april 2021



Begrotingstekort neemt af, schuld stabiliseert

14april 2021



Steunbeleid: missie volbracht?
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Overheid vangt klap coronarecessie op
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Van steun naar herstelbeleid
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● Huidige steunbeleid eindigt na tweede kwartaal

● Herstelbeleid

o Economische aanpassingen: ook als pandemie niet onder controle blijkt

o Repareren opgelopen schade bij bedrijven zonder buffers en in het onderwijs

o Arbeidsmarkt: extra omscholingsmogelijkheden, WW-rechten

o Vraagstimulering niet zinvol

o Structurele investeringen gedekt door lastenverzwaringen of ombuigingen

● Negatieve doorwerking (werkloosheid, faillissementen) deels onvermijdelijk

april 2021



En op de korte termijn?
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● Vaccineren is de beste vorm van economisch beleid

● Bij openingsplan twee overwegingen:
- permante schade gezondheid/welzijn/economie zoveel mogelijk beperken
- uitlegbaarheid/handhaafbaarheid maatregelen bepalende factor

● Nadenken over “intelligent opengaan”: testbeleid, verdeling schaarse
ruimte, crowd control binnensteden
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