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Effecten coronacrisis op Twentse werkloosheid
Doorrekening CPB-scenario’s voor Twente
Coronabericht 2
26 maart 2020

Vier scenario’s
Op donderdag 26 maart 2020 heeft het Centraal Plan Bureau (CPB) vier scenario’s
gepubliceerd met mogelijk gevolgen van de coronacrisis voor de Nederlandse economie.
Kennispunt Twente heeft op basis van deze scenario’s een vertaling gemaakt naar de
Twentse economie. In eerste instantie hebben wij de nationale scenario’s vertaald naar de
gevolgen voor de Twentse werkloosheid.

De Twentse economie voor de coronacrisis
De economie van onze regio stond er tot een paar weken geleden rooskleurig voor. In de
afgelopen decennia heeft de Twentse economie een ontwikkeling doorgemaakt van een
mono-sectorale gespecialiseerde economie (textiel) naar een moderne kenniseconomie die
grote gelijkenissen vertoont met de totale Nederlandse economie.
Naast de gelijkenis valt de sterke positie van de Twentse industrie op, alsmede de
prominente positie van onze regio als kennis- en innovatieregio. Deze combinatie van
factoren heeft - zeker na de financiële crisis - geleid tot een sterkere economische
ontwikkeling, sterker dan in Nederland als geheel. Op 18 februari kopte Tubantia dat
Twente de negatieve gevolgen van haar textielverleden achter zich heeft gelaten. De
werkloosheid lag in 2019, voor het eerst sinds vele decennia, onder het landelijk
gemiddelde.

Gevolgen van de coronacrisis voor de Twentse werkloosheid
De specifieke kenmerken van de Twentse economie hebben deels een dempend effect op
de gevolgen van de coronacrisis maar ook deels een versterkend effect. De regionale
economie heeft enerzijds de laatste jaren meer stootkracht en incasseringsvermogen
gekregen. En anderzijds zorgt met name de sterke aanwezigheid van de industrie voor een
potentieel groter negatief effect in Twente van de mondiale coronacrisis. Beide effecten
zijn meegenomen in de vertaling van de CPB-scenario’s voor de regionale werkloosheid. In
tabel 1 zijn de uitgangspunten van de vier scenario’s weergegeven.
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Tabel 1: Uitgangspunten economische scenario’s corona CPB, 26 maart 2020
Scenario
Uitgangspunten
1
• Contactmaatregelen duren drie maanden
• Eerste herstel al in 2020
• Productiecapaciteit behouden mede door steunpakket overheid
2
• Contactmaatregelen duren zes maanden
• Industrie zwaarder getroffen
• Wereldhandel zakt weg
3
• Contactmaatregelen duren zes maanden
• Problemen in de wereldeconomie en het financiële stelsel leiden tot
langere en diepere recessie
4
• Maatregelen duren twaalf maanden
• Recessie houdt anderhalf jaar aan, mede door problemen in de
financiële sector en in het buitenland
Zie ook: CPB, 26 maart 2020, Scenario’s coronacrisis

Bron: CPB, 26 maart 2020, raming Twente, Kennispunt Twente
De CPB-berekeningen laten zien dat voor elk uitgewerkt scenario de werkloosheid in
Nederland toeneemt. In het eerste scenario, waarbij de huidige maatregelen drie maanden
duren, laat de Twentse werkloosheid eenzelfde of een licht positiever beeld zien dan de
totale Nederlandse werkloosheid. Wij ramen de toename van de werkloosheid op 1,1% tot
1,2%. De Twentse werkloosheid zou daarmee komen op 4,4% tot 4,5% (NL 4,5%). In totaal
zal Twente in dit scenario tegen de 15.000 werklozen tellen. Zo’n 4.000 meer dan aan het
begin van de coronacrisis.
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De overige drie scenario’s laten een minder positief beeld voor Twente zien. In deze
scenario’s zullen de Twentse werkloosheidspercentages gelijk of hoger uitkomen dan het
Nederlands gemiddelde. In het tweede en derde scenario wordt de Twentse economie
sterker getroffen dan de Nederlandse, met name omdat in Twente de industrie en bouw
oververtegenwoordigd zijn. In deze scenario’s, waarbij contactbeperkende maatregelen zes
maanden zullen duren, loopt de werkloosheid sterk op, respectievelijk naar 5,3% tot 5,5%,
en naar 8,4% tot 8,8%. In dit laatste scenario zal er sprake zijn van een sterkere
wereldrecessie. Een vierde scenario waarbij de maatregelen twaalf maanden duren laat een
nog hoger werkloosheidspercentage zien, tussen de 9,4% en 9,6%. In dit laatste scenario
zijn meer dan 31.000 Twentenaren werkloos, zo’n 20.000 personen meer dan voor de
coronacrisis.

