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M A C R O - E C O N O M I E

Nogaltijd slechte score
economie roept vragen
opover indicator

JuleHinrichs
Amsterdam

Deinkoopmanagersindexvoordeeurozonever-
toondedezemaandeenstevigeverbetering.Vol-
gens opgave eind vorige week van bureau IHS
Markit was er sprake van een stijging van 13,6
overapril tot30,5 inmei.Maarhoedezestijging
te wegen? Analisten breken zich er het hoofd
over.Nuincoronatijddeeconomieeenuitzon-
derlijkhardeklapkrijgt, isde interpretatie van
deuitkomsten een stuk lastiger.

‘Wemoeten deze numet een korreltje zout
nemen’, zegt Aline Schuiling van ABNAmro.
Bert Colijn van ING zegt: ‘In normale tijdmet
eennormaaleconomischbeelddoetdePMIhet
goed, of dat nunog zo is, is zeer de vraag’.

Die PurchasingManagers Index, de ‘PMI’,
is nade introductie een jaar of twintig geleden
sneluitgegroeidtotdelievelingvandeconjunc-
tuuranalisten.Want de uitkomsten gelden als
de eerste betrouwbaremaatstaf van de econo-
mischeontwikkeling. Voorhet bepalen vande
PMIkrijgeninkoopmanagers indeindustrieen
dienstensector de vraag voorgelegdof zijmeer
ofminderactiviteitenhebbenontplooiddanin
devoorafgaandemaand.Hetsaldovandeposi-
tieve,negatieveenneutraleantwoordenvormt
de PMI-score. Dat loopt prima zolang een eco-
nomie zich beweegt tussen een redelijke groei
en en eenmilde recessie. Een uitkomst van 50
isdandegrenstussengroeienkrimp.Maarhoe

dit keer een herstel van 13,6 naar 30,5 te inter-
preteren?Die eerste score is extreemslecht en
brak ruimschoots alle records sindshet instel-
lenvandereeks.Vergelekendaarmeeisdie30,5
eenzeeraanzienlijkeverbetering,maardezeuit-
komstduidtopeeneveneenszeeraanzienlijke,
verdere verslechtering.

Het iseenresultaatdatnietzousporenmetde
inmeigeleidelijkopganggekomenversoepelin-
gen van de lockdowns,waardoor de economie
juist weer iets kon herstellen. Hoofdeconoom
ChrisWilliamsonvanIHSMarkit trokdezecon-
clusie: ‘Deeurozonezageenverdere ineenstor-
tingvanondernemersactiviteit inmei,maarde
enquête-uitkomsten brachten in elk geval ge-
ruststellendetekenendatdeneergangnaapril
debodem is gepasseerd.’

Dat kannatuurlijk niet. Opbasis van één en
hetzelfde cijfer concluderen dat de ineenstor-
ting zich voortzet en tevens dat de bodemge-
passeerd is. In het eerste deel van zijn reactie
blijftWilliamsontrouwaandesystematiekvan
dePMI’senstelt vastdateenscorevan30,5nog
welheelververwijderdisvanhetneutraleniveau
van50. Inhet tweededeelvolgtdeinterpretatie:
zoudendie inkoopmanagersnude lockdowns
soepelerwordenniet te negatief zijn en inmei
nogeenvergelijkingmakenmetdeveelgunsti-
germaanden van voorde coronacrisis?

‘Latenwe junimaar eens even afwachten’,
zegt Colijn, ‘Ik vraagme af of die PMI nu niet
een te negatief beeld geeft.’ Hij komt zelf ook
totdeconclusiedatdebodemgepasseerdis. ‘Je
ziet het ook aan andere indicatoren, zoals het
elektriciteitsgebruikofdedoorGooglegemeten
sociale activiteit.’ En veronderstel dat in juni
de economie echt weer substantieel aantrekt.
Schuiling zegt: ‘Dan kom je zo op een schitte-
rende PMI-score van 60, terwijl jemet je acti-
viteitenmisschien pas op 70% zit vanwat het
geweest is’.Zo isdePMItentijdevangroteeco-
nomischeschokkeneenstukminderbruikbaar.

Voorde standaardgroeicijfers vandeecono-
mie, gemeten naar het bbp, zou iets vergelijk-
baars kunnen gelden, denkt Schuiling. ‘Het
tweede kwartaal gaat een forse krimp te zien
geven,danverwachtenweinhetderdekwartaal
eenstevig,maarpuurtechnischherstel.Datzou
danweleenskunnensamengaanmetmeerbe-
drijfsfaillissementenenverderoplopendewerk-
loosheid.Dankanhetvierdekwartaalenheteer-
ste van2021 zoweer eenkrimp te ziengeven.’

$ Inkoopmanagersindexduidt
op een sterke verdere krimp

$ Analisten denken dat de
bodemwel gepasseerd is

$ Door demethodiek neemt de
betrouwbaarheid tijdens crisis af

Nu de economie een
harde klap krijgt,
is de interpretatie
van de uitkomsten
een stuk lastiger

DeNederlandse staat gaat
exclusief onderhande-
lenmetdeDuitse staat
over de verkoop vaneen

minderheidsbelang inTennet.
De landelijk netbeheerder is nu
nog voor 100%eenNederlands
staatsbedrijf.

Deonderhandelingenkomen
niet als een verrassing.Minister
WopkeHoekstra vanFinanciën
kondigde in september vorig jaar
al aan verschillendeopties voor
financiering vanTennet te gaan
onderzoeken,waaronder een
gedeeltelijke verkoop. Verkoop
vaneendeelbelang aandeDuitse
overheid lag vanaf het begin voor
dehand.

Tennetheeft inbeide landen
hoogspanningsnetten aange-
legd en stroomverbindingen
gebouwd tussenNederlanden
Duitsland.Beide landenhebben
grote klimaatambities die forse
investeringen vergen in elektri-
citeitsnetten omde snelgroei-
endehoeveelhedenhernieuw-
bare energiemogelijk temaken.
Tennet verwacht de komende
jaren €4mrd tot €5mrdper jaar
temoeten investeren. Vandie
bedragen zal 70% inDuitsland
neerslaan.
Het gaat onder andere om

De Duitse staat als
aandeelhouder stelt
de kapitaalbehoefte
van Tennet veilig, en
beperkt de risico’s

de aanleg van kabels naar grote
nieuwewindparkenop zee en
de versterking van verbindingen
op land.Denetbeheerder heeft
daaromextra kapitaal nodig
van €5,3mrd. Zowel hetNeder-
landse als hetDuitse deel van
Tennet heeft door verschil in
regelgeving eenkapitaalbehoef-
te van circa €2,7mrd,maar dat
bedrag kan inde toekomst ver-
der toenemen, schrijftminister
Hoekstra.
Met zo’n perspectief is het

verstandig datNederland een
extra aandeelhouder zoekt om
dekapitaalbehoefte vanTennet
de komende jaren veilig te stel-
len ende risico’s over deDuitse
activiteiten voor deNederlandse
staat te beperken.
Europese elektriciteitsmark-

tenwordende komende jaren
naar verwachting steedsmeer
met elkaar verbonden.Dat is
nodig om tekorten enover-
schotten vanniet constante
wind- en zonnestroom inhet
ene landop te kunnen vangen
met die in andere landen.
Geziende vele tientallenmil-

jarden aan verwachte investe-
ringen inhet Europese elektrici-
teitsnetwerk, is samenwerking
tussen landelijke netbeheerders
cruciaal enhetmaakt in het
licht van gedeelde investerings-
behoeftes grensoverschrijdende
aandelenbelangenook logisch.
Met deDuitse staat alsmin-

derheidsaandeelhouder blijven
depublieke belangen voor de
Nederlandse energieconsument
—betaalbaarheid, leverings-
zekerheid enduurzaamheid—
ook gewaarborgd.

Commentaar
Verkoop deel van
Tennet is logisch

d
Meer lezen?
fd.nl/commentaar

AUTO’S

AutodealerVan
Mossel voeltnog
weinig vancrisis
VanMossel Automotive, de groot-
ste autodealer vanNederland,
merkt vooralsnogweinig vande
coronacrisis.Hetnegatieve effect
is tot nu toe ‘zeer beperkt’, zegt
dgaEricBerkhof.De verkoop is
gewoondoorgegaan. Vorigeweek
werden120nieuweengebruikte
auto’smeer verkocht dan inde-
zelfdeperiode vorig jaar. ‘Onsbe-
drijf heeft opde ene afdeling een
minnetje, op eenandere afdeling
eenplusje. Inons geval brengt
dat het rendement inbalans.’

a PAGINA 20

PENSIOENEN

Pensioenakkoord
belandtdezeweek
in cruciale fase
Minister vanSocialeZakenWou-
terKoolmees spreekt vandaag
metwerkgeversorganisaties en
vakbondenoverdeuitwerking
vanhet vorig jaar junibereikte
pensioenakkoord.Onderhande-
laars vanallepartijenwillendeze
weekknopendoorhakken.Maar
de stemming indepolder is ijzig
nadebotsing tussenKoolmees
endevakbondenoverdeontslag-
boete.Watwetenwenuoverhet
nieuwepensioenenwaar liggen
deknelpunten?Vier vragen.

a PAGINA 14

CORONAVIRUS

Coronaspreekuur:
kunnenweweer
veilig vliegen?
Degrenzengaan langzamerhand
weeropen,de vakantiekomter-
aanenhet vliegenzaldusnaar
allewaarschijnlijkheid toenemen.
Opdesite vanhetFDbespreekt
KNO-artsEizeWielinga inhet co-
ronaspreekuurwathet risico isop
besmetting ineenvliegtuig enwat
mensenzelf kunnendoenomhet
risico teminimaliseren.Ookvoor
andere vragenof suggesties van
FD-lezers isWielingabeschikbaar.
Ukuntuwvragen insturenvia rob.
de.lange@fd.nl.

a LEESOP FD.NL
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LUISTER:

ALLES OVER DE BOUWWERELDBNR BOUWMEESTERS
PRESENTATIE: PAUL LASEUR
ELKE MAANDAG VAN 15:30 TOT
16:00 EN ALTIJD ON DEMAND

Danger, danger! High voltage! De bouw goes electric.
Althans, dat is het plan. BNR Bouwmeesters bespreekt
twee initiatieven die de uitstoot in de bouw omlaag
moeten brengen en emissieloos bouwen moeten
bevorderen.

Mede mogelijk gemaakt door:

A U T O ’ S

Negatief effect crisis bij autodealer
VanMosselnog ‘zeerbeperkt’

TjabelDaling
Amsterdam

De autoverkopen in Europa daalden in
april met bijna 80%. Maar de grootste
autodealer vanNederland, VanMossel
Automotive, zietde toekomstnietpessi-
mistisch in.Het negatieve effect van de
coronacrisis is tot nu toe ‘zeer beperkt’,
zegtdgaEricBerkhofvanhetNoord-Bra-
bantse familiebedrijf.

‘Wehorennuwelergveelellendeover
de auto-industrie’, zegt Berkhof in ge-
sprekmethetFD.‘Wijhebbennatuurlijk
ook last van het coronavirus; vanaf half
maarthaddenwijenkelewekeneendip.
Deverkoopvannieuweauto’sdaalde20%
tot25%,maar indeeerste viermaanden
vanhet jaar liggende resultaten ophet-
zelfdeniveaualsin2019.Wehebbenvoor
dekomendemaandenweleentegemoet-
komingindeloonkosten(deNOW-rege-
ling,red.)aangevraagd,maarikverwacht
datweergeengebruikvanzullenmaken.’
Berkhof vervolgt: ‘Ons bedrijf heeft

opdeeneafdelingeenminnetje, opeen
andere afdeling eenplusje. In ons geval
brengtdathet rendement inbalans.’

Intienweken‘corona’gingdeverkoop
gewoondoor. ‘Afgelopenweek hebben
we zelfs 120 nieuwe en gebruikte auto’s
meer verkocht dan in dezelfde periode
vorigjaar.Dezecrisiskomenwedoor,we
zijn eenveerkrachtigbedrijf.’

VanMossel had in 2018 eenbrutobe-
drijfsresultaat (ebitda) van €71mln. Uit
cijfers over 2019 blijkt een verdere stij-
ging,tot€87mln.Berkhof: ‘Ondankshet
coronavirus,delockdownseneenmoge-
lijke recessie verwachtenwe dit jaar de
resultatenvan2019tekunnenevenaren.’

VanMosselheeft ookeengrote lease-
tak, die goed is voor iets meer dan de
helft vanhet resultaat en30%vandecir-
ca€2,6mrdomzet.Schadeherstelbedrij-
ven vormendederdepootonderhetbe-
drijf,dathetbeursgenoteerdeSternqua
omzet achter zichheeft gelaten.

VanMosselheeftruim3300medewer-
kers, 200 vestigingen inNederland, Bel-
gië,LuxemburgenFrankrijk,envoert24

De showroom van VanMossel
Peugeot in AmsterdamZuidoost.
In Nederland zijn dealerbedrijven
nauwelijks dicht geweest. FOTO: TAMMY
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$ VanMossel ziet toekomst
niet pessimistisch in

$ Het bedrijf denkt resultaat
van 2019 te kunnen evenaren

$ De autodealer beschouwt
coronacrisis als ‘tijdelijke hik’

Landenmet een
algehele lockdown
doen het erg slecht,
zegt Van Mossel-
directeur Berkhof

merken, van Volkswagen,Mercedes en
Ford tot Renault, Dacia en luxemerk In-
finiti.Deafgelopen jarengroeidehet op
eigenkracht,al ishetookeenechteover-
namemachinegeworden.

Wat Aalberts deed in de industrie en
machinebouwdoetVanMossel indeau-
tobranche:veelkleineacquisities,metaf
entoeeenmiddelgroteofzelfsgroteover-
name. Een enkele keer lukte dat laatste
overigensniet: vorig jaarslaagdehet be-
drijf erniet inStern in te lijven.
Afgelopen jaar werdenwel zes Belgi-

schedealerbedrijvengekocht,meteento-
taleomzetvanzo’n€450mln.Eenbelang-
rijk doel is een snellemargeverbetering
vandeovergenomenbedrijven,doorhet
realiseren van inkoop- en synergievoor-
delen ophet gebied van IT, personeels-
zaken,marketingen logistiek.

Decoronacrisisstiltdeovernamehon-
ger niet. Het Belgische offensief is nog
niet ten einde, enBerkhof verzekert dat
later dit jaar ook opnieuw inNederland
bedrijvenworden gekocht. ‘Wehebben
eenstevig eigen vermogenenonze cash
is oporde.Watweniet kunnenbetalen,
kopenweniet.’ ‘We’ slaatookopvriend,
BenMandemakers,keukenondernemer,

diemede-eigenaar is,met uitzondering
vandemerkenVWenAudi.

BerkhofplaatstdedramatischeEuro-
pese verkopen in perspectief. ‘Landen
meteenalgehelelockdowndoenhetheel
ergslecht.InNederland,Denemarkenen
Zweden,metsoepelerregelgevingeneen
“intelligente lockdown”, valt de schade
relatiefmee.InNederlandzijndealerbe-
drijven nauwelijks dicht geweest. Door-
deweekshebbenweinonzeshowrooms
vaakvieràvijfklantentegelijk,opvrijdag
enzaterdaggemiddeldtientottwaalf.Er
zijnveelmaatregelengenomenomdege-
zondheidvanonzeklantenenmedewer-
kerstegaranderen,tothetdesinfecteren
vanautosleutelsbijeenproefritaantoe.’
Berkhof ziet het coronavirus als een

‘tijdelijke hik’. ‘Dit is geen structurele
crisis zoalsdefinanciëlecrisis van2008-
2009.Hetkanookzomaar zijndatmen-
sendekomendejarenhetovvakerzullen
mijden,vooronzesectorzoudatpositief
zijn.Wemoeten ook sterker uitdragen
dateenbezoekaaneenshowroomveilig
is.Het is vaakeengroteoppervlakte tus-
sende1000m2en1200m2enerstaanal-
leenmaarauto’s.Alsiedereenzichaande
regelshoudt, is er geenprobleem.’

GRONDSTOFFEN

Diepste goudmijn
terwereldweerdicht
Mijnbouwbedrijf AngloGold As-
hanti heeft een recentheropende
goudmijn inZuid-Afrika gisteren
weermoeten sluiten, nadatwas
geblekendat 164werknemerspo-
sitief testtenophet coronavirus.
Datmeldt persbureauReuters.
Hetwerk indeMponeng-mijn,
dediepste terwereld,was in april
weer ophalve krachthervat.De

mijnbracht 7,4% vande totale
goudproductie vanhet bedrijf in
2019 voort. Erwerktendat jaar
meerdan vijfduizendmensen.

‘Naoverlegmetde toezicht-
houder zijnde activiteiten tijde-
lijk gestopt omalle contactenna
te trekkenendewerkplaats op-
nieuwgrondig te reinigen’, aldus
een verklaring. Sommigewerkne-
mershaddenbij deheropening
vandemijn in april al gezegddat
ze zich zorgenmaken, omdathet
moeilijk is tijdenshetwerk af-
stand vanelkaar tehouden.
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