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LUISTER:

ANTWOORDEN OP WERKVRAGENBNR WERKVERKEN
NERS

Mede mogelijk gemaakt door:

PRESENTATIE: RENS DE JONG
ELKE DINSDAG VAN 15:30 TOT
16:00 EN ALTIJD ON DEMAND

Bijna twee miljoen werknemers krijgen hun loon nu
via de overheid, omdat bedrijven het zelf niet meer
kunnen betalen. Hoe moeilijk maatregelen als ontslag
of loonoffers nu zijn, hoor je in deze Werkverkenners.

ADVERTENTIE

ardenverdelenMidden-Europa

Vrouwen steken de grens over vanuit
Slowakije richting de plaats Berg
in Oostenrijk. Dat land heropende
vorigeweek de grenzen.
FOTO: JOEKLAMAR/AFP

dedoorhet coronavirus zwaargetroffen
EU-lidstaten Italië en Spanje. Daarover
klinkt gemor in lidstaten inMidden- en
Oost-Europa, zoalsHongarije, Tsjechië,
Bulgarije enLitouwen.

HetmeesterumoerkomtuitPraag. ‘De
criteria voor het herstelfonds zijn speci-
aal toegesnedenoplidstatendiezichqua
schuld,begrotingsdisciplineofwerkloos-
heid niet verantwoordelijk hebben ge-
dragen’,zeideTsjechischepremierAnd-
rejBabisvorigeweekbijeenontmoeting
metzijnSlowaakseambtgenootIgorMa-
tovic.

Tsjechië iskritischoverdesystematiek
voor toerekening vangeldenuithether-
stelpakket.Landenmeteenlagestructu-
rele werkloosheid kunnenminder clai-
mendanlidstatenwaarvanoudsherveel
meermensenzonderwerkzitten,Spanje
bijvoorbeeld,waardewerkloosheidzelfs
in tijden van hoogconjunctuur rond de
14%bleef.

Dat geldt niet voor Tsjechië. ‘Zelfs na
maanden van coronacrisis ligt de werk-
loosheidhierrondde3%’,zegtonderzoe-
kerVitHavelkavandenktankEuropeum
in Praag. ‘Vóór de crisis kamptenwerk-
geversmet een tekort aan personeel. Ze
hebbenmogelijk wel banen geschrapt,
maar dat waren functies die niet bezet
waren.’

Sowiesohoudeneconomenrekening
meteenna-ijleffect.DeTsjechischeeco-
nomieisnauwverbondenmetdeDuitse,
diezwareschadeoplooptdoordecorona-
crisis. ‘AlsDuitslandniest,heeftTsjechië

griep’, citeertHavelkaeeneconomische
wijsheid inTsjechië. ‘Maar ik neemaan
dathetnogmaandengaatdurenvoorde
werkloosheid stijgt.’

Daarhoudthetherstelpakketgeenre-
keningmee. Reden voor premier Babis
om felle taal uit te slaan. En hij is niet
de enige binnen de Visegrádgroep, vier
Midden-Europese EU-lidstaten die zich
graagals éénblokaanBrusselpresente-
ren.DeHongaarsepremierViktorOrbán
noemdedeverdelingssystematiekbijhet
herstelplan ‘absurd en pervers’.Wat is
de zin van het pakket, vroegOrbán zich
af, ‘als hetmeer geld geeft aan rijke dan
aanarmeEU-lidstaten?’Hetvoorstelvan
deEuropeseCommissie, zozeihij,deed
hem instinctief huiveren.

TsjechiëenHongarije tegen,watdoen
de andere Visegrád-landen? Slowakije
lijkt zich gematigd in de discussie op te
stellen. ‘De Slowaakse regering is tame-
lijkpro-Europees’, zegtHavelka. ‘Slowa-

Er klinkt gemor in
Midden- en Oost-
Europa over de
coronasteun aan
zuidelijke landen

VERVOER

‘Ryanairnegeert
Britsequarantaine’
Ryanair zal zijn vluchten inde
zomerhervatten vanennaarhet
VerenigdKoninkrijk ondankshet
feit dat een veertiendaagsequa-
rantaine geldt voor alle internati-
onale reizigers.De ceo vanRyan-
air,MichaelO’Leary, noemdede
maatregel die gisteren vankracht
werd tegenover persbureauReu-
ters ‘onzin’, omdatdeBritten

gewoonnog vliegreizenblijven
boeken.DeBritse overheidhad
tot demaatregel beslotenom
een tweede corona-uitbraak te
voorkomen.Wie zichniet aan
demaatregel houdt, riskeert een
boete van£1000.

Ryanair, de grootste vliegmaat-
schappij vanEuropa, is niet de
enigedie zich tegendemaatregel
keert. AIG, de eigenaar vanBri-
tishAirways, enEasyJet hebben
gedreigdnaar de rechter te stap-
penals deBritse overheidde
quarantainehandhaaft.

kijeheeftandersdandeandereVisegrád-
landen de euro, en de nieuwe premier,
IgorMatovic, ismeerbezigmetdestrijd
tegen corruptie in Slowakije dan met
buitenlandse zaken.

EndaniserPolen.PremierMorawiec-
kinoemdedeBrusselsevoorstellen ‘een
goedvertrekpunt’.DatdeCommissieveel
meer geld dan eerder voorzien wil ver-
delenviahet ‘RechtvaardigeOvergangs-
fonds’ noemthij ‘heel goednieuws’.Dit
fondsmoet lidstaten helpen als ze bij-
voorbeeldhunenergieproductieen-con-
sumptiewillenvergroenen.Polenzouzo
metEuropeesgeldzijnkolensectorkun-
nenhervormen.

Morawiecki had eerder gezegddat de
coronacrisis ‘een nieuwMarshallplan
voorEuropa’nodigmaakt.Hijweeserop
dat de aangepaste Europesemeerjaren-
begroting ookmeer geld bevat voor de
posten landbouw en regionale ontwik-
keling, waar Polen traditioneel veel van
profiteert. ‘Ik benhier heel blijmee’, al-
dusdepremier.
Polen kan volgens berekeningen op

zo’n €63,8mrd aan subsidies en lenin-
gen voor economisch herstel rekenen;
€37mrd hoeft het land niet terug te be-
talen.

DeVisegrád-landenzijndusverdeeld.
Dat isgeenverrassing,zegtHavelka. ‘Ze-
ker inWest-Europa zienmensen dit als
een stevig blok. Dat is een beetje een er-
fenis vandemigratiecrisis in 2015, toen
deVisegrádlandendezelfdevisiehadden.
Maarhet ishelemaalgeenstevigblok,het
is een losse samenwerking’.
Ook economisch verschillen de vier

landen sterk van elkaar, zegt hij. ‘Als je
naar Tsjechië kijkt, dat zit bijna op het
Europeeswelvaartsgemiddelde,enhet is
nognetgeennettobetaleraandeEU-be-
groting.’

DatookHongarije inhetkampzitdat
de voorstellen afwijst, is volgensHavel-
ka meer gebaseerd op ‘binnenlandse
politieke overwegingen dan op econo-
mische ratio’, denkt hij. Premier Orbán
stelt zich immers doorgaans op als cri-
ticus van de EU. ‘MaarHongarije is net
als Polen een grote netto-ontvanger van
Europees geld.’

Datblijftookbijdehuidigevoorstellen
van de Europese Commissie zo. Analis-
teninBoedapestdenkendatOrbánshar-
dewoordenookdeelseensignaalzijndat
Boedapest zijnhuidduurwil verkopen.
In de wetenschap dat verdeeldheid

hunpositieerniet sterkeropmaakt,ho-
pen de Visegrádlanden donderdag hun
plooien glad te strijken tijdens een top
inhet TsjechischeLetnice. Eenweek la-
ter praten de EU-regeringsleiders voor
heteerstoverhetherstelpakket.Zoalsde
kaartennuliggen, lijktdediscussieuit te
draaienopeen‘ieder-voor-zich-exercitie’.

20 HetFinancieeleDagblad
Dinsdag9juni2020

Kort

ADVERTENTIE

E U R O PA

Europeseherstelmilj

HanDirkHekking
Amsterdam

‘Dit iseenrodelijnvoorons.Het isonmo-
gelijk aanmensen uit te leggen dat het
‘arme’ Slowakije Griekenland zoumoe-
ten compenseren, dat we geldmoeten
geven voor Griekse pensioenen en sala-
rissen.Onmogelijk.’

Dezewoordenvantoenmaligpremier
Robert Fico van Slowakije uit 2015, over
mogelijknieuwe steun voorAthene, on-

derstrepen hoe Slowaakse kiezers des-
tijdsdachtenoversolidariteit jegenscol-
lega-eurolandGriekenland. DeGrieken
waren rijker dan de Slowaken, en toch
moestendelaatstenbijspringen.DeSlo-
waakse regering kwamer zelfs door ten
val.
De coronacrisis is anders dan de eu-

rocrisis,maarhetgevoelvantoenis toch
eenbeetje terug.Hetherstelpakket voor
de Europese economie van €750 mrd
komt voor een fiks gedeelte terecht bij

Dediscussie over het herstelpakket voor de
Europese economie lijkt uit te draaien op een
nieuwe confrontatie tussen ‘spaarzame’ landen
tegenover zuidelijke lidstaten.Maarwat vinden
landen inMidden- enOost-Europa?

T E C H E N M E D I A

Duitse justitie verdenkt
betaalbedrijfWirecard
vanmisleidingbeleggers
Gerben van derMarel
Berlijn

Het kantoor van het Duitse betaalbedrijf
Wirecard inMünchen is vrijdag doorzocht
doorhetopenbaarministerienaeenaangif-
tevandeDuitsebeurstoezichthouderBafin.
Deverdenkingisdatbeleggerszijnmisleid.

Hetbedrijfenzijntopmanzoudeninves-
teerderstenonrechtegerusthebbengesteld
dateenspeciaalonderzoekvanKPMGgeen
malversaties aanhet licht heeft gebracht.
‘Het doorzoeken van kantoor en docu-

menten is een logische stap wanneer er
zware verdenkingen zijn’, zegt Paul Kos-
ter, directeur van de Vereniging van Effec-
tenbezitters (VEB), die beleggers vertegen-
woordigt.

KlokkenluidershebbenWirecardeerder
betichtvanhetrommelenmetdeboekhou-
ding;datbrachthetaandeel ineenvrijeval.
Wirecard liet KPMG vervolgens onderzoek
naar debeschuldigingendoen.

Na publicatie van het KPMG-onderzoek
zeiWirecardgeencorrectievandejaarreke-
ning in de onderzoeksperiode 2016, 2017
en2018 tehoeven temaken.Wirecard-top-
manen-grootaandeelhouderMarkusBraun
zei dat huisaccountant EY ‘geen enkel pro-
bleem’ heeft omde jaarrekening van 2019

af te tekenen.Hijzeidat terwijldeauditvan
Wirecardnog loopt.

DebeurskoersvanWirecardspootnazijn
opmerkingomhoogomvervolgensweer in
te stortennadat huisaccountantEYhad la-
tenweten nog helemaal geen eindoordeel
gevormd tehebben.
Het onderzoek van KPMG bracht geen

grote onregelmatigheden aan het licht.
Maardeonderzoekerskondentwijfelsover
de juistheidvanomzettenmetderdepartij-
enniet wegnemendoor het ontbreken van
documentatie. Wirecard werkte volgens
KPMGniet altijdmeteenmeemet het on-
derzoek.Met de compliance bleek het no-
digemis.

Onderzochtwordtnuofdevierbestuurs-
ledenvanWirecardschuldigzijnaankoers-
manipulatie omdat beleggersmogelijk op
meerderemomenten zijnmisleidmet ge-
ruststellendemededelingen. Justitie leg-
de vrijdag bij de doorzoekingen beslag op
documentenendata van laptopsensmart-
phones vande raad vanbestuur.
Topman Markus Braun heeft de lage

beurskoers aangegrepen om aandelen
bij te kopen. Ook die transacties worden
onderzocht door de Bafin.Het bedrijf stelt
ineenverklaringvolledigmeetewerkenmet
het onderzoeknaar koersmanipulatie.

BUITENLAND

Nieuw-Zeelandals
eerste coronavrij
Nieuw-Zeeland kent geen co-
ronabesmettingenmeer.Dat
heeft premier JacindaArderngis-
teren verklaard.Mensenkunnen
zichweer vrij bewegenenbedrij-
venmogen, al danniet gedeelte-
lijk aanbandengelegddoor res-
tricties, hunzakenweeropstarten.
Overhet openen vandegrenzen
isnoggeenbesluit genomen. Jacinda Ardern FOTO: REUTERS
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