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Hogere bezettingsgraad industrie

Industriële ondernemers hebben in december 1999 meer geproduceerd
dan in november. Zij hebben de bezettingsgraad van hun productie-
installaties opgevoerd. Uit de conjunctuurtest van het CBS blijkt verder
dat de producenten meer orders hebben ontvangen dan in november
en dat hun orderportefeuille is gegroeid. De omvang van de
werkvoorraad bereikt daardoor het hoogste niveau in de afgelopen vier
jaren. De producenten zijn voor de komende maanden iets minder
positief. Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de
ondernemers in de industrie, blijft ondanks een daling in december op
een relatief hoog niveau.

Productie en bezettingsgraad omhoog

De productietoename in december heeft geleid tot een hogere
bezettingsgraad van de productie-installaties. De benutting van het
machinepark nam met 0,2 procentpunt toe tot 84,5%. Deze toename
leidt volgens de ondernemers in de industrie niet tot
capaciteitsproblemen. Door de ondernemers die wel
productiebelemmeringen ondervinden wordt een tekort aan
arbeidskrachten als oorzaak genoemd. Ongeveer zeven procent van de
bedrijven maakt hiervan melding.

De orderontvangst in december heeft naast de genoemde
productiestijging ook geleid tot een sterke groei van de werkvoorraad.
De index van de orderpositie kwam in december 1999 uit op 102,0
(maart 1996=100) en bereikt daarmee het hoogste niveau sinds
december 1995. De producenten verwachten voor de komende
maanden een lichte productietoename.

Producentenvertrouwen iets minder hoog

Het producentenvertrouwen komt in december uit op 4,9 en is daarmee
0,9 punt lager dan in november. Ondanks deze daling handhaaft de
stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie zich op een
relatief hoog niveau. De afname van het producentenvertrouwen wordt
volledig veroorzaakt door de verwachte bedrijvigheid in de eerste
maanden van 2000. Het aantal bedrijven, dat een productietoename
verwacht is minder groot dan in de afgelopen maanden. Daarentegen
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oordelen ondernemers gunstiger over hun orderpositie en voorraden
gereed product.

Technische toelichting
Het producentenvertrouwen, beschikbaar vanaf 1985, is samengesteld
uit drie deelindicatoren:  de verwachte bedrijvigheid, het oordeel van de
ondernemers over de orderpositie en het oordeel over de voorraden
gereed product. De deelindicatoren zijn gecorrigeerd voor
seizoensinvloeden.

Noot voor de redactie

Voor achtergrondinformatie over de Conjunctuurtest industrie, het
producentenvertrouwen en meer gedetailleerde informatie over de
bedrijfsklassen en de sectoren halffabrikaten, investerings- en
consumptiegoederen kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau
voor de Statistiek in Voorburg, dhr. G.A. Taal, tel. (070) 337 43 62. Een
grafiek met het verloop van het producentenvertrouwen en de
productie-index over de periode 1994-1999 wordt op aanvraag gefaxt.

Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel.
(070) 337 58 16.

Producentenvertrouwen
Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

1996 -0,3 0,4 0,8 0,7 0,1 0,6 2,5 1,5 0,8 2,4 1,0 3,5
1997 3,7 3,7 3,4 4,7 3,9 6,2 6,5 7,1 6,6 6,4 7,2 4,5
1998 5,3 5,3 5,8 5,2 5,3 5,4 4,0 4,8 1,5 1,3 0,2 0,2
1999 0,6 -1,1 0,5 1,2 1,6 2,4 1,4 4,1 7,5 7,3 5,8 4,9
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