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Producentenvertrouwen nauwelijks
gewijzigd

Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de
ondernemers in de industrie, is in oktober nauwelijks gewijzigd. In
september was er nog sprake van een sterke afname. Uit de
conjunctuurtest van het CBS blijkt verder dat de orderontvangst in
oktober nagenoeg op gelijk niveau ligt als in september. Mede hierdoor
is de orderpositie  voor het eerst sinds januari van dit jaar niet verder
gedaald.

Ondernemers blijven somber

Het producentenvertrouwen is in oktober licht gedaald en uitgekomen
op – 5,2. De afname van het producentenvertrouwen met 0,3 punt in
oktober volgt op de sterke daling in september met 3,3 punt. Daarmee
ligt het producentenvertrouwen op het niveau van eind 1993. De
industrie herstelde zich toen van de lage productiecijfers eind 1992 en
begin 1993. De ondernemers zijn met name ontevredener over het
niveau van de voorraden. Ze verwachten voor de maanden november
2001 tot en met januari 2002 een verdere daling van de bedrijvigheid.
In het derde kwartaal was ook al sprake van een lagere omzet en
productie in de industrie.

Orderpositie niet verder gedaald

De ondernemers in de industrie hebben in oktober net zoveel orders
ontvangen als in september. Dat geldt zowel voor de binnenlandse als
buitenlandse orders. De werkvoorraad is daardoor niet verder gedaald.

De producenten van investeringsgoederen en halffabrikaten hadden in
september nog te maken met een daling van de buitenlandse orders. In
oktober zijn deze niet verder teruggelopen. Wel is hier nog steeds
sprake van een daling van de binnenlandse orders. Bij de producenten
van de consumptiegoederen daarentegen zijn de binnenlandse orders
net als in september  toegenomen. De buitenlandse orderontvangst
blijft in deze sector nagenoeg gelijk aan die in september.
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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.

Noot voor de redactie
Een grafiek met het verloop van het producentenvertrouwen en de
productie-index over de periode 1994-2001 is op aanvraag
beschikbaar.
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. J.F.M. Pijpers, tel. (070) 337 48 73.
Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel.
(070) 337 58 16.

Producentenvertrouwen (na verwijdering van seizoeninvloeden)

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

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 3,0
2000 5,6 6,4 6,6 7,8 6,7 6,4 7,9 7,1 8,4 7,2 5,9 4,3 6,7
2001 3,5 2,0 0,0 -0,5 -0,9 -2,3 -1,4 -1,6 -4,9 -5,2

Bron: CBS
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