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De economische
impact van
corona

D

it artikel schetst de economische gevolgen van de covid-19 pandemie op de Europese
en Belgische economie (inclusief de metaalindustrie). Deze tekst geldt als een update
(10 juli 2020) van een eerder verschenen artikel over de economische impact van

corona. Belangrijk: veel van de gepresenteerde cijfers betreffen prognoses of zijn het resultaat
van (weliswaar representatieve) enquêtes. Dergelijke cijfers moeten uiteraard met de nodige
omzichtigheid gelezen worden.
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6% voorspeld in de Eurozone (5,8% in

op de lidstaten is ongelijk. De hardst

herstel van elke afzonderlijke lidstaat

de EU). Dat is een fors herstel, maar het

getroffen lidstaten zijn Italië, Spanje en

zal immers sterk afhankelijk zijn van het

betekent wel dat het Europese BBP eind

Frankrijk: daar voorspelt de Commissie

herstel in de andere lidstaten. Niette-

2021 nog steeds 2% lager zal liggen dan

een daling van het BBP in 2020 met maar
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telt momenteel 19 landen.
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FIGUUR 2: ASYMMETRISCHE IMPACT,
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Maar ze tonen ook aan dat het her-

nemings-enquêtes waarin gepeild
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FIGUUR 3: IMPACT VAN DE CORONACRISIS OP DE OMZET VAN DE ONDERNEMINGEN
(IN %, GEWOGEN GEMIDDELDE OBV. DE OMZET EN GEAGGREGEERD PER SECTOR)
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FIGUUR 4: OMZETDALING PER BEDRIJFSTAK
(IN %, GEWOGEN GEMIDDELDE OBV. DE OMZET)
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normale niveau.
In 2020 zal de omzet van de technolo-

Kijken we naar situatie per bedrijfs-

tieve impact op de investeringen:

giesector dalen met 11%. Opvallend:

tak dan zien we dat de industrie zich

bedrijven met investeringsplannen

voor 29% van de bedrijven betekende

verder herstelt: het omzetverlies

gaan uit van maar liefst 34% minder

corona een kans om te groeien. Der-

bedraagt nu ruim minder dan 20%,

investeringen t.o.v. wat gepland was

gelijke ondernemingen situeren zich

terwijl ze in de maanden daarvoor

vóór corona. Deze investeringsver-

vooral in digitale en telecomsector. Ook

meer dan 20% bedroeg.

traging – indien bewaarheid – zal

volgend jaar zal de activiteitsgraad

gevolgen hebben voor (de snelheid)

nog niet helemaal hersteld zijn, maar

van het economische herstel.

schommelen rond 92%. Een kwart van

Ondanks deze omzetverbetering
(die geldt voor bijna alle sectoren)

de bedrijven in technologische sector

gaat 80% van de bevraagde onder-

Wat de tewerkstelling betreft: de

voorziet in de nabije toekomst financië-

nemingen er niet van uit dat ze in

tijdelijke werkloosheid in de private

le moeilijkheden.

het derde kwartaal (juli – augustus

sector (exclusief zelfstandigen) is sterk

– september) het omzetniveau van

gedaald. Ze bedraagt nog maar 11% (te-

De figuur hiernaast schetst de omzet

vóór de crisis zullen bereiken. De

genover 30% in april). De werkgelegen-

verwachtingen voor de diverse deel

ontoereikende vraag blijft daarvoor

heidsvooruitzichten voor de komende

sectoren van de technologische

de belangrijkste verklaring. Ook

maanden blijven wel pessimistisch.

industrie. Terwijl de materialen-

bevoorradingsproblemen blijven een

De private tewerkstelling dreigt tegen

industrie (met onder meer de non-

belemmering. Een volledig herstel

het einde van het jaar met 6% te dalen

ferro) in 2021 veronderstelt aan 95%

zal dus tijd vragen (en trouwens ook

(oftewel met 150.000 werknemers). Een

te draaien, is dat voor de automotive-

afhangen van het uitblijven van een

schrale troost, maar het is wel minder

industrie nog altijd maar 85%.

tweede coronagolf).

slecht dan in de vorige bevraging (begin
juni). Toen werd nog gevreesd voor een

De crisis heeft een belangrijke nega

verlies van 180.000 arbeidsplaatsen.
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FIGUUR 5: WELK PEIL ZAL UW OMZET HALEN IN HET 3DE EN 4DE KWARTAAL VAN 2020 EN IN 2021 (100 = NORMAAL PEIL)?
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De voornaamste oorzaken die een verdere stijging van het activiteitsniveau
belemmeren zijn:
- Onvoldoende vraag (69% van de be-

Q4

* Bron: Agoria

2021

- Problemen inzake bevoorrading van

Inzake tewerkstelling: 19% van de

grondstoffen en onderdelen (25% van

bedrijven uit de verwerkende techno-

de bedrijven).

logische industrie is vandaag reeds

- Moeilijkheden met transportcapa-

genoodzaakt om een inkrimping van het

drijven). De meeste achteruitgang in

citeit en –kost, logistieke situatie,

personeelsbestand op te starten. De

de afzetmarkten wordt waargenomen

beschikbaarheid van werknemers

tewerkstelling zal er 6,1% lager liggen

in de automotive industrie.

en financiële toestand (20% van de

in december 2020 ten opzichte van de-

bedrijven geven 1 of meerdere van

cember 2019. De tijdelijke werkloosheid

die redenen aan).

bedraagt (eind juni) 16%.

- Beperkte toegang tot klanten (54%
van de bedrijven).

BESLUIT

dat het in 2021 terug de goede richting

den. Het Europese herstelplan moet

zal uitgaan en dat we een fors stuk van

eveneens snel worden goedgekeurd.
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de geleden schade kunnen recupereren.

Alleen door samenwerking en solida-

DE ECONOMISCHE IMPACT VAN

Een volledig herstel zal echter geleide-

riteit kan de Europese Unie groener,

CORONA, BRACHT GEEN GROTE

lijk verlopen en meerdere jaren duren.

veerkrachtiger en sterker worden.

VERRASSINGEN AAN HET LICHT.

Bovendien komt het erop aan om een
tweede golf – met dito lockdown – te

In België hebben we – hoe lang gaat

De economische terugval is onge-

vermijden. Zo niet wordt de schade niet

het eigenlijk nog duren? – nood aan

zien en de mondiale, Europese en

meer te overzien.

een volwaardige relance-regering.

Belgische economie bevinden zich in

Een regering die een coherent beleid

een diepe recessie. Achter de neer-

Tegelijkertijd moeten we er voor

uitstippelt, met een visie op lange

waartse grafieken en de negatieve

zorgen dat het economische herstel

termijn. Ook bij ons moet het veel

percentages gaat een trieste realiteit

niet geschied op basis van verouderde

groener, veel duurzamer en veel soci-

schuil: één van mensen en samenle-

recepten, waarbij we terug gaan naar

aler. Ook bij ons moet de focus liggen

vingen die keihard worden getroffen

business-as-usual. De economische

op meer economische slagkracht en

door de economische weerslag van

groei moet duurzaam en sociaal zijn.

meer zelfredzaamheid. Globalisering

corona. De miserie die het virus

In Europa betekent dit onder meer een

is oké en biedt talrijke voordelen,

veroorzaakt – armoede, uitsluiting,

onverkorte uitvoering van de Europese

maar de slinger is te ver doorgescho-

ziekte en verdriet – is enorm.

Green Deal, met massale investeringen

ten. Laten we nu werk maken van een

in hernieuwbare energie, energiebespa-

meer evenwichtige en rechtvaardige

Alle hoop rust op een (relatief) snel

ring en circulaire economie. Daarmee

economische ontwikkeling, zowel voor

herstel. Veel indicatoren wijzen erop

kunnen miljoenen jobs gecreëerd wor-

de mensen als voor de planeet.
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