In de nasleep van
de lockdown:
hoe presteert
onze automotive
industrie vandaag?

D

De Europese automotive-industrie is zwaar getroffen
door corona. De productie van wagens, trucks en bussen
heeft weken aan een stuk volledig stilgelegen. De verkoop
is ingezakt en er wordt zeer weinig geïnvesteerd. De
introductie van nieuwe, propere modellen is uitgesteld.
Bovendien zorgt ook de post-corona arbeidsorganisatie
(om de veiligheidsvoorschriften te kunnen naleven) voor
stijgende productiekosten.
De werknemers zijn eveneens hard geraakt. Ondanks
systemen zoals tijdelijke werkloosheid, zagen veel mensen
hun inkomen – soms drastisch – dalen. In bepaalde
ondernemingen zijn werknemers al drie maanden volledig
technisch werkloos. Tijdelijke contracten worden niet
verlengd en ook toeleveringsbedrijven delen in de klappen.
De economische en sociale impact van covid-19 is dus
groot. Wat de toekomst brengt, valt moeilijk te voorspellen.
Maar veel rooskleurige berichten hoeven we niet te
verwachten. Veel zal afhangen van de evolutie van het
virus. Komt er een tweede golf? Komt er een vaccin? Ook de
mate waarin de internationale en Europese economie (en
dan vooral aan de vraagzijde) herstelt, zal doorslaggevend
zijn. Ondertussen hebben zowel Frankrijk als Duitsland
miljardenplannen gelanceerd om hun auto-industrie te
stutten. Ook de Europese Unie zal maatregelen nemen,
onder meer via haar herstelplan van 750 miljard euro (dat
wel nog moet goedgekeurd worden door de lidstaten).
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afhangen van de internationale
en Europese economische
context én van de evolutie van
het corona-virus. Een tweede
golf – gevolgd door een nieuwe
lockdown – kan iedereen missen
als kiespijn.
Onze delegees en secretarissen
volgen de toestand proactief

verder en willen ze de politiek op
hun verantwoordelijkheid wijzen.
De komende maanden zullen
zij – zoals altijd – hard werken
en alles op alles zetten om de
tewerkstelling te behouden en de

Yves Allewaert

toekomst te vrijwaren.

