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Een onzekere
+2,8%
voorspelling is
beter dan geen
+2,2%
voorspelling

ABN Amro

VISSERIJ GROOT STRUIKELBLOK BREXIT

Frankrijk bereid te praten
Frankrijk zou nu toch bereid zijn om de
(eigen) visserij in te perken. Daarmee wil
het land de onderhandelingen over een
handelsdeal tussen de EU en het Verenigd
Koninkrijk een impuls geven. De toegang
van Europese vissers tot de Britse visgronden is tot nu toe een groot struikelblok in de
brexitonderhandelingen gebleken. Tot gisteren weigerde de Franse president Emmanuel Macron om na te denken over een Brits
voorstel om voortaan jaarlijks te onderhandelen over visquota’s in de Britse zeeën.

De grootbank
profiteerde van
een koopadvies
van Goldman
Sachs.

Shell

Het olie- en gasconcern veerde
op aan het einde
van de beursweek.

Unilever

-0,8%
Het levensmiddelenconcern
kampte met een
adviesverlaging
door Investec.
KLACHTEN OVER SLECHTE SERVICE

Teslarijders naar rechter
Meer dan honderd ontevreden Teslarijders
hebben zich aangesloten bij de Nederlandse
Stichting Tesla Claim. De organisatie bereidt een collectieve rechtszaak voor tegen
de fabrikant van elektrische auto’s. Volgens
de stichting claimt Tesla ten onrechte een
servicegericht merk te zijn, dat auto’s levert
die vrijwel onderhoudsvrij zijn. ,,Teslarijders hebben echter vaak te maken met allerlei mankementen en kunnen de fabrikant
nauwelijks bereiken voor reparatie-afspraken’’, zegt Sieger Suurbier, secretaris van de
stichting. Volgens hem zijn er klachten over
aandrijfassen die stuk gaan, deuren die niet
opengaan en auto’s die abrupt remmen op
de snelweg door de autopilot.

ASMI

-3,4%
Het chipbedrijf
belandde in de
min na een teleurstellend
kwartaalbericht
van Intel.

Meer beursnieuws?
AD.nl/Economie

VERKOOPPRIJS GEMIDDELD 345.443 EURO

Koopwoning weer duurder
Koopwoningen waren in september 8,6 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar
eerder. Dat is de grootste prijsstijging in
ruim anderhalf jaar. Ook steeg het aantal
transacties flink, aldus het Centraal Bureau
voor de Statistiek en het Kadaster. Er werden vorige maand 20.601 woningtransacties
geregistreerd, 12,5 procent meer dan een jaar
geleden. In de eerste negen maanden van
dit jaar wisselden 168.708 woningen van
eigenaar, 6 procent meer dan in dezelfde
periode van vorig jaar. De gemiddelde
verkoopprijs lag op 345.443 euro.

Deze week is er geen column van Irene van
den Berg.

De prognoses over de economische
gevolgen van de coronacrisis buitelen
over elkaar heen, om later weer flink te
worden bijgesteld. Dat roept de vraag op:
wat hebben we eraan?
Peet Vogels
Amsterdam

Kenners hebben hun prognoses
voor 2021 aan de lopende band
moeten bijstellen. Neem het effect
van de crisis op de huizenprijzen.
ABN Amro voorspelde in juli dalende huizenprijzen in 2021. Drie
maanden later verwacht de bank
juist stijgende huizenprijzen voor
volgend jaar. Dit naar aanleiding
van de woningmarktcijfers van
de Nederlandse Vereniging van
Makelaars (NVM), waaruit blijkt
dat de huizenprijzen de afgelopen maanden bleven
oplopen.
ESB, het vakblad voor
economen, publiceerde
eerder dit jaar een artikel
over de groeiramingen.
Daaruit bleek dat de verwachtingen ver uiteenliepen. In
maart raamde de Rabobank de
krimp van de Nederlandse economie voor dit jaar op 0,2 procent.
Inmiddels is dat ruim 5 procent
krimp volgens de bank. ABN
Amro voorzag 3,5 procent en het
Centraal Plan Bureau (CPB)
schatte de teruggang tussen de
1,2 en de 7,7 procent.
Natuurlijk maakt elke bank en
elk kennisinstituut naar eer en

kregen en hier de productie ook
steeds verder stilviel. Toen het
virus zich over Europa en de VS
verspreidde, werd het aanbod nog
minder en zakte de economie
verder in.
Dat fenomeen kende het model
niet, dus was de voorspellende
waarde gering. Toch komen de
banken en kennisinstituten gewoon met nieuwe ramingen en
verwachtingen. Daar

Ramingen over de
economische groei
zijn nu extreem
onzeker
—Bas Jacobs, hoogleraar

geweten een prognose, maar in
deze crisis zijn de modellen waarmee de economische groei doorgaans wordt berekend, niet toereikend. ,,Deze crisis is anders, omdat
het nu in eerste instantie om een
aanbodschok ging’’, zegt Elwin de
Groot, eurozone-econoom bij de
Rabobank. ,,Het model waarmee
wij werken is vooral gericht op
verandering in de vraag.’’
In eerste instantie veroorzaakte
China de crisis. Daar gingen de fabrieken dicht, waardoor westerse
fabrikanten geen onderdelen meer

ILLUSTRATIE ERIC ELICH

zul je als potentiële huizenkoper
maar op afgaan. Had je besloten de
koop nog even uit te stellen, omdat
volgend jaar de prijs van woningen gaat dalen, kom je er in oktober achter dat huizen een stuk
duurder zijn en de prijsstijging
gewoon doorgaat. Bedankt bank,
voor je voorspelling.

Extreem onzeker
,,Ramingen over de economische
groei zijn altijd onzeker, maar nu
extreem onzeker’’, zegt Bas Jacobs,
hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ,,Je
zou die waarschuwing eigenlijk in
elke voorspelling die je publiceert
met koeienletters erbij moeten
zetten.’’

