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CPB: steunpakketten hebben tienduizenden
banen gered
De coronasteun voor het bedrijfsleven heeft vorig jaar tussen de 65 duizend en 180 duizend banen gered,
maar verstoorde ook de normale bedrijvendynamiek.
Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB), dat concludeert dat de steunpakketten "e ectief" zijn geweest. Maar het
planbureau herhaalt ook dat maatregelen als de loonkostensubsidie een gezonde "bedrijvendynamiek" in de weg heeft
gestaan.
Als gevolg van alle beperkingen om het coronavirus eronder te krijgen, maakte de Nederlandse economie vorig jaar een
ongekende krimp van 3,8 procent door. Zonder steunmaatregelen voor het bedrijfsleven zou de daling van het bruto
binnenlands product (bbp) volgens het CPB 0,6 procentpunt groter zijn geweest.

Zwakke bedrijven
Het CPB stelt evenwel vast dat een groot deel van de ruim 30 miljard euro die de steunpakketten de schatkist vorig jaar
kostten, naar bedrijven is gegaan die er al zwak voor stonden. Het gaat dan om ondernemingen met een relatief lage
productiviteit en weinig eigen vermogen.
Daarmee heeft de coronasteun waarschijnlijk ook bedrijven overeind gehouden die eigenlijk niet levensvatbaar waren.
"Dit houdt werknemers langer in minder productieve banen en kan toekomstige productiviteitsgroei en
werkgelegenheidsgroei verhinderen", waarschuwt het planbureau.
De steunpakketten hebben ook niet kunnen verhinderen dat de tegenstellingen op de arbeidsmarkt verder zijn
vergroot. Vooral jongeren en exwerkers zijn door de coronacrisis alsnog zonder werk komen te zitten. De
loonkostenregeling bijvoorbeeld was sterk gericht op het behoud van vaste banen.
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Ziekteverzuim opnieuw 'uitzonderlijk hoog' door
coronagolf
Het ziekteverzuim in Nederland was in december voor de tweede maand op rij
"uitzonderlijk hoog" als gevolg van de nieuwe coronagolf. 
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Vermogen tien rijkste mannen is verdubbeld tijdens
pandemie
Het vermogen van de tien rijkste mannen ter wereld is in de eerste twee jaar
van de pandemie verdubbeld, stelt Oxfam Novib in een rapport. In dezelfde
periode zijn... 
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Ondernemers willen langetermijnvisie op corona
De versoepelingen van de coronamaatregelen bieden enig perspectief, maar er
ontbreekt nog altijd een langetermijnvisie voor ondernemers. 
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EY: 'Coronapandemie vergroot risico op fraude en
onethisch gedrag'
De coronapandemie maakt het moeilijker om zakelijk integer te handelen en
om een integere cultuur binnen een bedrijf overeind te houden. De regels
omzeilen lijkt... 
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Ondernemers: 'Open samenleving weer vanaf 15
januari'
Ondernemersorganisaties willen dat de huidige lockdown dit weekend wordt
opgeheven, omdat de huidige situatie volgens de organisaties "niet meer te
doen" is. 

