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is een dienst van

het Ministerie van
Economische Zaken

Persbericht
Producentenvertrouwen onveranderd
Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de ondernemers in
de industrie, is in februari 2002 uitgekomen op –1,6, nagenoeg hetzelfde als in
januari. In december 2001 en januari 2002 verbeterde het vertrouwen van de
ondernemers nog aanzienlijk. Uit de Conjunctuurtest van het CBS blijkt verder
dat de orderpositie in februari verder is afgenomen. Voor de periode maart-
mei verwachten de ondernemers desondanks een aantrekkende bedrijvigheid.

Orderportefeuille verder geslonken
De orderpositie van de Nederlandse industrie is in februari verder
teruggelopen. Het indexcijfer van de orderpositie ligt in februari op 92,3 (juni
2000=100), ruim één indexpunt onder het niveau van januari. Dit is het laagste
niveau sinds mei 1997. De ondernemers beoordelen deze orderpositie dan
ook in toenemende mate als negatief. Het oordeel van de industriële
ondernemers over de voorraden gereed product is daarentegen praktisch
onveranderd. Net zoals in de voorgaande maanden vindt circa zes procent
van de ondernemers de voorraden nog te groot. Het niveau van de ontvangen
orders ligt in februari 2002 iets lager dan in januari van dit jaar. De
ondernemers verwachten voor de periode maart-mei echter wel dat de
bedrijvigheid zal gaan toenemen. Voor het eerst sinds januari vorig jaar draagt
de verwachting ten aanzien van de bedrijvigheid weer positief bij aan het
producentenvertrouwen.

Betere vooruitzichten voor de sector halffabrikaten
In de sector halffabrikaten is in februari 2002 de vraag gelijk gebleven. Het
oordeel van de ondernemers in deze sector over de orderontvangst is
daardoor in februari niet gewijzigd. Voor de periode maart-mei verwachten ze
echter een flink toenemende bedrijvigheid.
De vraag naar investeringsgoederen is in februari licht afgenomen. Dit geldt
vooral voor de vraag uit het binnenland. De ondernemers verwachten hier
voor de periode maart-mei een licht herstel van de bedrijvigheid. In de sector
consumptiegoederen is de afname van de buitenlandse orders het meest
opvallend.

Voor achtergrondinformatie en meer details over dit onderwerp kunt u contact
opnemen met dhr. drs. Gert Buiten, tel. (045) 570 47 78.

Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS.
Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl
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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.

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 6,0,96,1 5,2 3,0
2000 5,6 6,4 6,6 7,8 6,7 6,4 7,9 7,1 8,4 7,0,25,9 4,3 6,7
2001* 3,2 1,7 0,0 -1,0 -1,3 -2,2 -1,3 -1,7 -4,4 -5,2 -5,6 -3,8 -1,8
2002 -1,8 -1,6

* De cijfers over 2001 zijn licht aangepast door toepassing van nieuwe seizoenfactoren.

Bron: CBS
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