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Tekort arbeidskrachten belemmert industrie

De Nederlandse industrie ondervindt in toenemende mate
productiebelemmeringen als gevolg van een tekort aan
arbeidskrachten. Uit de conjunctuurtest van het CBS over de maand
september blijkt verder, dat de bezettingsgraad van het machinepark
licht is gestegen. De orderpositie is nauwelijks gewijzigd en de
ondernemers zijn tevreden over de omvang van hun werkvoorraad. Het
producentenvertrouwen is in september gelijk gebleven.

Personeelstekort belemmert productie
Tien procent van de ondernemingen in de industrie heeft te kampen
met productiebelemmeringen. Deze worden veroorzaakt door een
tekort aan arbeidskrachten. Dit is het hoogste percentage dat het CBS
heeft waargenomen sinds de invoering van de vragen naar
productiebelemmeringen in 1985. Sinds het begin van 1999 is de groep
bedrijven die dergelijke productiebelemmeringen ondervindt langzaam
gegroeid van 3 procent toen naar tien procent in september van dit jaar.
Ondanks het personeelstekort heeft de Nederlandse industrie in
september meer geproduceerd dan in augustus. De bezettingsgraad
van de productie-installaties ligt in september op 84,7%; iets hoger dan
in juni. De index van de orderpositie is in september (101,3) nagenoeg
even hoog als in augustus (101,4).

Producentenvertrouwen onveranderd hoog
Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in september,
evenals in augustus, uitgekomen op 7,2.  De stemmingsindicator ligt
sinds vorig jaar september op een hoog niveau. Het gemiddelde
producentvertrouwen over de eerste negen maanden van 2000 komt uit
op 6,7 tegen 2,0 in dezelfde periode van 1999.

De producenten in de industrie beoordelen hun orderpositie als gunstig.
Verder menen zij dat hun concurrentiepositie in het derde kwartaal is
verbeterd. Naast een verbetering op de binnenlandse markt melden de
ondernemers ook een gunstige verandering van hun concurrentiepositie
op de buitenlandse markt. Voor het laatste kwartaal van 2000 wordt een
toename van de verkopen aan het buitenland verwacht.
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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 en daarmee het
producentenvertrouwen zijn gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. De
index van de orderpositie heeft juni 2000 als basis.

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 1994-2000 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 -1,0 0,6 1,2 1,5 2,3 1,4 4,2 7,1 6,9 6,1 5,2
2000 5,3 6,4 6,6 7,8 6,6 6,7 6,8 7,2 7,2

Bedrijven met productiebelemmeringen als gevolg van

Onvoldoende vraag Tekort aan
arbeidskrachten

Te geringe
productiecapaciteit

%
1996 Mrt 11 1 1

Juni 10 1 1
Sep 10 1 1
Dec 10 1 2

1997 Mrt 8 2 3
Juni 6 3 4
Sep 6 4 3
Dec 5 3 2

1998 Mrt 5 3 3
Juni 6 5 3
Sep 7 6 2
Dec 9 3 2

1999 Mrt 9 3 1
Juni 8 5 2
Sep 7 8 2
Dec 6 7 2

2000 Mrt 4 7 2
Juni 6 9 4
Sep 4 10 3
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