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26 november 2021

Ondanks corona kan 2021 economisch gezien niet
meer stuk
Dit jaar is ondanks een vierde coronagolf op weg economisch een zeer goed jaar voor Nederland te
worden. Dat schrijft het Financieele Dagblad.
Zelfs als er in de laatste periode een zware lockdown komt en het bruto binnenlands product in het vierde kwartaal fors
zou krimpen, wat onwaarschijnlijk is, komt de groei voor het gehele jaar nog hoog uit, zo stelt het FD. Bij een krimp
van vijf procent in het vierde kwartaal is de jaarlijkse groei nog altijd drie procent. "Het voorbije jaar, 2020, was zó
beroerd, dat het dit jaar bijna niet mis kan gaan", schrijft de krant.
Dankzij de steunmaatregelen van het kabinet bleef een grote golf aan faillissementen in coronatijd uit en werden juist
bijzonder weinig faillissementen gemeld. Een nieuwe strenge lockdown kan wel invloed hebben op de
overlevingskansen van bedrijven in de zwaarst getro en sectoren, zoals de horeca en de evenementenbranche.

Loonsteun
Na het stopzetten van veel steunmaatregelen begin oktober is de steun vanuit het kabinet nu beperkt tot een bijdrage in
de vaste lasten. Gewacht wordt op nieuwe loonsteun (NOW), die naar verwachting weer zal worden ingezet nu de
nieuwe coronamaatregelen alleen maar strenger worden en langer duren.
Het waarschijnlijkste scenario is desondanks nog steeds, vijf weken voor het einde van het jaar, dat de groei op zo’n
vier procent uitkomt, meent het FD. Economen zetten al enige tijd in op dat cijfer. Het Centraal Planbureau ging in
september uit van 3,9 procent en het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Commissie kwamen vorige week
uit op vier procent.
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Brusselse coulance voor coronastaatssteun in juli
voorbij
Aan de ruimte die de Europese Commissie biedt voor coronasteun aan
bedrijven komt komende zomer echt een einde. De staatssteunregels worden
niet langer opgeschort... 
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12 mei 2022

ING: horeca maakt dit jaar grote inhaalslag van
coronacrisis
De horeca gaat dit jaar een grote inhaalslag maken van de coronapandemie,
toen cafés en restaurants tijdens de lockdowns gesloten bleven. 
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11 april 2022

KVK: minder startende, meer stoppende
ondernemers
Het aantal startende ondernemers lag vorige maand een stuk lager dan een
jaar eerder. Het ging om een afname van 8 procent, meldt de Kamer van
Koophandel. Het aantal... 
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04 april 2022

Kabinet wil geen generieke overheidssteun meer bij
aanpak corona
Bij mogelijke nieuwe maatregelen tegen corona wil het kabinet niet opnieuw
generieke overheidssteun geven. Alleen bij het zwaarste scenario en als
bedrijven volledig... 
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28 maart 2022

Concept 'Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan' naar
Tweede Kamer
Het kabinet heeft een eerste concept van het Nederlandse Herstel- en
Veerkrachtplan naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin zijn bijna veertig
plannen voor hervormingen... 

