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Nico Tanghe

ECB-baas Lagarde
doet een ‘Jambonneke’

D

oet ze het of doet ze het niet? Dat was gisteren de
vraag in Frankfurt, waar het hoofdkwartier gevestigd is van de Europese Centrale Bank. Zet
ECB-baas Christine Lagarde de geldkraan open
of niet? Of beter, draait ze de geldkraan nog verder open?
Want je kunt niet zeggen dat Lagarde weinig heeft gedaan
om de uitslaande brand in het Europese huis (proberen) te
blussen. Integendeel, in maart kondigde ze aan dat de centrale bank 750 miljard euro aan obligaties zou opkopen. In
juni werd dat ‘Pandemic Emergency Purchase Programme’
(PEPP) al uitgebreid tot een totaal van 1.350 miljard euro,
terwijl ook de looptijd werd verlengd.
Een ingreep die in de zomer (even) leek te werken, getuige
de sterker dan verwachte heropleving met bijna 11 procent
van het bruto binnenlandse product (bbp) in België in het
derde kwartaal (juli-september). Maar dat betekent niet dat
de brand onder controle is. Na een relatief rustige zomer
worden de meeste eurolanden overspoeld door een tweede,
vaak nog grotere coronagolf. Niet alleen ons land. Ook belangrijke buurlanden als Frankrijk en Duitsland, die deze
week allebei een lockdown 2.0 hebben afgekondigd.

Velen vrezen, sommigen
hopen op lockdown
Nu vanuit verscheidene hoeken wordt
aangedrongen op een nieuwe lockdown, vrezen veel
winkeliers hun zaak weer te zullen moeten sluiten. Al
zijn er ook die ‘uit ellende’ op een lockdown hopen.
WINKELSLUITING

‘We houden er rekening mee dat
de overheid een nieuwe lockdown
afkondigt en bereiden noodmaatregelen voor’, zegt Elise Vanaudenhove van Bristol. De schoenenverkoper voert de capaciteit
van de webshop op en herziet de financiële én de personeelsplanning. ‘Een nieuwe lockdown zal er
opnieuw inhakken. We moeten
daarom alles weer tegen het licht
houden, ook de financiën’, zegt
Vanaudenhove.
Bristol heeft een stresstest ge-

daan, waarbij rekening wordt gehouden met omzetdalingen van
40 procent voor de rest van het
jaar. Dat moeten we aankunnen,
maar een lockdown van drie
maanden niet.’ Volgens Vanaudenhove is er een verschil met
maart toen de lockdown totaal onverwacht toesloeg op een moment
dat de nieuwe collectie naar de opslagruimtes werd gebracht en de
facturen betaald moesten worden.
‘Dat belet niet dat de dikke win-

terjassen nu in de winkels hangen’, zegt Bart Claes van JBC. ‘Als
het moet voor het algemeen welzijn, dan liever een korte lockdown. Als men twee maanden de
winkels zou sluiten, zodat je pas in
januari – wanneer theoretisch de
solden starten – kunt openen,
wordt het een catastrofe’, zegt
Claes. Hij rekent erop dat er bij
een volledige lockdown opnieuw
op ondersteuning en solidariteit
gerekend kan worden van overheid, banken en verhuurders.’

Wouter Torfs, eveneens actief
in de schoenenverkoop, houdt
nog geen rekening met een echte
lockdown, maar hij ziet de verkoop sinds een week wel sterk terugvallen. ‘De signalen die men
uitstuurt over de gezondheidscrisis houden de consumenten
weg. We zien een omzetdaling met
25 procent.’
In de binnensteden lijkt de
situatie nog erger. ‘Sinds twee weken hebben we alleen nog wat
locals en mensen van goede wil.
Verscheidene boetieks wachten
gewoon op een lockdown en de financiële compensatie, andere willen juist geen verplichte sluiting’,
zegt Marc Van Looveren van de
schoenenwinkel Zappa in de Antwerpse Kammenstraat. Hij wil
niet sluiten, want ‘met de premie
kan ik mijn huur niet eens betalen’. E-commerce dan? ‘Dat is voor
de duurdere schoen moeilijk. Bij
een lockdown zullen we moeten
nadenken hoe we zelf naar de
klant kunnen gaan.’

‘Geen besmettingen’

Dominique Michel, algemeen directeur van de handelsfederatie
Comeos, zegt dat de fashion retail

sinds de sluiting van de horeca
40 procent minder mensen over
de vloer krijgt.’ Toch is hij ‘radicaal tegen’ een lockdown. ‘De afgelopen maanden waren de winkels geen bron van besmetting.
Als de overheid verdere maatregelen neemt, moeten dat zaken zijn
die impact hebben op de besmettingshaarden’, zegt Michel.

‘De signalen die men
uitstuurt over de
gezondheidscrisis
houden de consumenten nu al weg’
Wouter Torfs
Schoenen Torfs

Door de sterke daling van het
aantal klanten is er volgens hem
ook geen lockdown nodig. ‘De
klanten volgen de maatregelen
strikt op. Onze retailsector heeft
de strengste maatregelen in Europa. Nergens bestaat de regel dat er
10 vierkante meter ruimte per persoon moet zijn. Het heeft geen zin
de goede leerlingen te straffen’, al-

In ‘De Grote Markt’ duikt de economieredactie dagelijks in een
opmerkelijke beweging in de economische wereld.

Pascal Dendooven

VBO: ‘Ruggengraat
van bedrijven
versterken’

De vraag dringt
zich op: reageert
Lagarde niet te
laat? Want als
het brandt, moet
je blussen.
Whatever it takes

En toch grijpt Lagarde (nog) niet in. De belangrijkste rentes blijven ongemoeid en ook de geldkraan blijft onaangeroerd. Integendeel, in ware Jambon-stijl kondigde Lagarde
aan dat ze liever wacht op nieuwe ‘projecties’ in december:
nieuwe cijfers die ‘een grondige evaluatie van de economische vooruitzichten en de risico’s’ mogelijk maken.
Een grote verrassing is dat uitstel niet. In december heeft
Lagarde niet alleen een beter zicht op de evolutie van de
coronacijfers en op een eventuele dreigende nieuwe recessie
in de eurozone – de zogeheten ‘dubbele dip’ – ze zal wellicht
ook weten wie de nieuwe president wordt van de VS en waar
de aflopende Brexit-onderhandelingen zullen landen. Een
uitbreiding van het opkoopprogramma PEPP heeft bovendien weinig haast. Met het huidige opkooptempo is de bestaande enveloppe pas ergens halverwege 2021 leeg, waardoor de verwachte ECB-injectie met 400 tot 500 miljard euro
aan extra blusgeld nog wel even kan wachten.
En dus beperkte Lagarde zich gisteren tot het creëren van
een aankondigingseffect. Volgens het bekende ECB-recept:
eerst zeggen, dan pas doen. ‘We zullen al onze instrumenten
herkalibreren’, liet ze weinig of geen twijfel meer dat in december alle beschikbare blusmateriaal in de strijd gegooid
kan worden. Zij merkt daarbij op dat niet alleen de Brexit en
de Amerikaanse presidentsverkiezingen daarbij richtinggevend zullen zijn, maar ook de wisselkoers en de inflatieverwachtingen. Of beter de deflatieverwachtingen, want de
laatste cijfers uit Duitsland onderstrepen nogmaals dat het
deflatiespook meer dan ooit rondwaart.
Kortom, Lagarde brengt alles in gereedheid om in december – wanneer tal van eurolanden in volle lockdown zitten –
de sputterende Europese economie nogmaals ter hulp te
snellen. De discussie over hoeveel extra middelen ze daarvoor moet gebruiken en hoe en waar ze die moet inzetten,
kan volop losbarsten. Al dringt zich wel de vraag op: reageert
Lagarde niet te laat en doet ze geen ‘Jambonneke’? Want als
het brandt, moet je blussen. Whatever it takes.

dus Michel. Hij wijst erop dat winkelen ook opnieuw beperkt is tot
een halfuur én veelal tot een of
twee personen.
Met de eindejaarsperiode voor
de deur, komt een lockdown voor
sommige winkeliers ongelegen.
‘Sommige halen dan 30 procent
van hun omzet. Als ze moeten sluiten, is dat een catastrofe’, zegt
Michel. Toch hebben sommige
winkeliers vandaag zo weinig
klanten dat ze vinden dat verplicht
sluiten en een sluitingspremie opstrijken de beste optie is. In sommige gevallen worstelen winkels
ook met personeel dat uitvalt.
De boetiek Hippe Schoentjes in
Aarschot sluit alvast de deuren tot
14 november. ‘Het is een minderheid die aan tijdelijk sluiten
denkt’, zegt Danny Van Assche,
van Unizo. ‘De meeste winkeliers
willen openblijven, al is het maar
voor het contact met de klanten en
om het personeel aan het werk te
kunnen houden.’ Van Assche
vraagt dat de overheid een vlotte
toegang tot tijdelijke werkloosheid, die sinds augustus beperkt
is, voor alle sectoren weer mogelijk maakt.

De Brusselse
Nieuwstraat:
winkels
zien nu al
een omzetdaling tot 40
procent.
© Thierry

Pieter Timmermans van de
werkgeversfederatie VBO zegt
dat als er een lockdown komt
de overheid daar structurele
economische steunmaatrege
len tegenover moet zetten.
‘Niet opnieuw een subsidie of
een premie.’ Hij vraagt maat
regelen om de financiële rug
gengraat van de bedrijven te
versterken door de inbreng
van vers kapitaal in bedrijven
aan te moedigen. Dat gebeur
de in het verleden via syste
men als CooremanDeclercq
en de notioneleintrestaftrek.
Timmermans denkt daarnaast
ook aan het aanmoedigen van
achtergestelde leningen. ‘We
moeten de gezonde bedrij
ven door deze crisis sleuren.’
Premier Alexander De Croo
(Open VLD) introduceerde
destijds als minister van
Financiën al het concept van
een ‘wederopbouwreserve’.
Dat laat toe tegenover de ver
liezen van dit jaar een belas
tingvrije wederopbouwreserve
aan te leggen. Maar Timmer
mans vraagt dus om verder te
gaan en wil extra maatregelen
om de solvabiliteit van de be
drijven te versterken. (pdd)

Roge/blg

AB InBev schrapt tussentijds dividend

Belgische economie herstelde met 10,7 procent

AB InBev deed het
in het derde kwartaal in de meeste
regio’s beter dan verwacht. De volumes lieten een organische groei
zien van 1,9% tot 146,6 miljoen
hectoliter bij een omzetgroei van
4,0% tot 12.816 miljoen dollar. De
brutobedrijfswinst zakte lichtjes
(min 0,8%) tot 4.892 miljoen dollar. Dat is beter dan verwacht.
In een aparte toelichting over de
Belgische markt zegt AB InBev dat
de lancering van Stella Artois in
een groene fles begin 2020 gewaar-

CONJUNCTUUR

BROUWERIJEN

deerd wordt door de Belgische
bierliefhebbers. De brouwer
spreekt van een ‘verbluffende verkoopprestatie voor Stella Artois
voor het jaar 2020’. AB InBev lanceerde in het premium segment
ook Victoria, een Belgisch sterk
blond bier dat hergist op fles en de
degens wil kruisen met Duvel.
De brouwer geeft geen aparte
verkoopcijfers voor België. Afgelopen kwartaal was de regio Emea
(Europa, Afrika) de zwakste met
een volumedaling van 6,5%. In

Noord-Amerika was er een lichte
volumegroei (plus 1,5%), in Midden-Amerika was er een daling
(min 3,3%) terwijl Zuid-Amerika
(plus 14,7%) de grootste groei kende. AB InBev deed het in Brazilië
beter dan Heineken. In Azië bleef
het volume vrijwel stabiel (plus
0,5%). AB Inbev gaf geen gedetailleerde vooruitzichten, maar verwacht dat de tweede jaarhelft beter
zal zijn dan de eerste. De groep zal
door de hoge schuldenlast geen interim-dividend uitkeren. (pdd)

Na de enorme
coronashock in de periode april-juni heeft de Belgische economie zich
stevig herpakt in het derde kwartaal. Volgens een eerste raming van
het Instituut voor de Nationale Rekeningen was er een groei met
10,7 procent tegenover het tweede
kwartaal. De Nationale Bank (NBB)
plaatst dat cijfer meteen in perspectief, want tegenover twaalf maanden eerder is het groeicijfer nog
steeds een pak lager. ‘Ondanks die
historische heropleving op kwar-

taalbasis, is de jaar-op-jaargroei
(min 5,2 procent) nog steeds fors
negatief’, klinkt het. ‘Van een terugkeer naar het niveau van economische bedrijvigheid van vóór de
covid-19-crisis, is nog geen sprake.’
Van een echt V-herstel blijft het
dromen, ook al omdat de Belgische
economie door de tweede coronagolf in het vierde kwartaal wellicht
een nieuwe klap te verwerken zal
krijgen. Maar in het derde kwartaal
is daar in de eerste voorzichtige cijfers nog geen sprake van. Integen-

deel, daar zie je voor het eerst een
breed gedragen herstel. Volgens de
eerste inschatting steeg de toegevoegde waarde tussen juli en september op kwartaalbasis met
12 procent in de industrie, met
18 procent in de bouw en met
9,9 procent in de diensten. Let wel,
de groeicijfers moeten volgens de
NBB met de nodige voorzichtigheid
geïnterpreteerd worden. Er is bij
het distilleren van de flashraming
immers een grotere onzekerheid
dan gebruikelijk. (belga, nta)

Volgens een vakbondsbron telt Bpost op dit ogenblik 10 procent
afwezigen. ‘De maatschappelijk trend’, zegt het bedrijf. © belga

Covid-afwezigen slaan
gaten in bedrijfsproductie
Corona maakt
dat er heel wat afwezigen zijn in
de bedrijven. Interim-krachten
springen in de bres, maar dat is
niet overal mogelijk.
ARBEIDSMARKT

De besmettingsgolf die door ons
land raast, slaat gaten in de productielijnen van bedrijven. Niet
alleen ziekte houdt werknemers
massaal thuis, ook de preventieve quarantaine van werknemers
die in contact zijn geweest met
besmette personen, heeft een
grote impact. De Economic Risk
Management Group (ERMG)
schat, op basis van enquêtes, dat
het ziekteverzuim op een recordniveau van 3,2 procent ligt.
Dat cijfer beslaat alle sectoren,
ook die waar thuiswerk mogelijk
is. Bij de bedrijven waar niet vanop afstand kan worden gewerkt,
is de impact nog groter, leert een
belronde. Textielbedrijf Sioen Industries, bijvoorbeeld, kampt in
zijn Belgische vestigingen met
een uitval van 8 procent als gevolg
van corona: besmettingen en
quarantainemaatregelen. Ook in
de Gentse fabrieken van Volvo
(Trucks en Cars) en de Brusselse
Audi-vestiging zien ze een ‘significante’ verhoging van het ziekteverzuim, hoewel ze geen concrete
cijfers willen delen. ‘We zijn een
weerspiegeling van de maatschappij’, klinkt het bij Volvo.
Een vol orderboek maakt dat
er niet veel marge is om op lagere
capaciteit te draaien. Bij Audi
zien ze al ‘kleine vertragingen’,
maar doen ‘ze er alles aan om de
bestellingen zo goed mogelijk te
volgen’, aldus woordvoerder Peter D’Hoore. Het bedrijf speelt
kort op de bal door met sneltests
broeihaarden op te sporen en
mensen in quarantaine te zetten.

Ook postbodes kunnen geen
brieven of pakjes leveren vanuit
hun bureau. Bpost wil geen cijfers delen, maar zegt ‘de trend te
volgen’. Een vakbondsbron
spreekt over 10 procent afwezigen – al zijn er grote regionale verschillen. Omdat Bpost zijn personeel in ‘bubbels’ houdt, zet een
besmette medewerker een hele
ploeg in quarantaine, waardoor
al meerdere kantoren (even) de
deuren moesten sluiten.

Sterke stijging interims

De afgelopen veertien dagen constateerde Sciensano 172.000 besmettingen, zo’n 1,5 procent van
de Belgen. Van de ruwweg 4,8 miljoen banen in de privésector zitten er zo’n 1,8 miljoen in de
maakindustrie, logistiek, retail
en andere sectoren waar thuiswerk niet mogelijk is. Als die bedrijven door ziekte en quarantaines 5 tot 8 procent moeten missen, zoals de bescheiden
steekproef leert, zijn er al snel
90.000 tot bijna 150.000 werknemers buiten strijd.
Bedrijven proberen de gaten te
vullen door – waar mogelijk – tijdelijke werkkrachten in te zetten.
Audi kan daarvoor vissen uit een
vaste poel met ervaring in de fabriek. Arbeidsbemiddelaar StepStone zag de vraag naar interimwerknemers in oktober meer dan
verdubbelen tegenover dezelfde
periode vorig jaar. Er bieden zich
ook meer mensen aan: het hoogste aantal het laatste jaar en
45 procent meer dan vorig jaar.
Het lijkt een geluk bij een ongeluk
dat er door de sluiting van sectoren zoals de horeca, ook veel tijdelijk beschikbare werknemers op
de markt komen.
Stijn Decock en Korneel Delbeke

‘De Brexit? Het gaat vooruit,
maar op twee kritische punten
wil ik nog meer
vooruitgang zien’
Europees Commissie
voorzitter Ursula von der Leyen
blijft hameren op Britse
toegevingen op het vlak
van visserijbeleid en
subsidies (reuters).
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