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Persbericht 
Producenten industrie iets minder negatief 
Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de ondernemers in 
de industrie, is in april van dit jaar licht verbeterd ten opzichte van maart. Uit 
de conjunctuurtest van de industrie blijkt verder dat de ondernemers in de 
maanden april tot en met juni een toename van de productie verwachten. Het 
oordeel van de ondernemers over hun voorraden en orderpositie is gelijk aan 
dat van de vorige maand. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De zakelijke 
dienstverleners geven aan dat orders en omzet in het eerste kwartaal van 
2003 opnieuw zijn afgenomen.  

 

Stemming iets minder pessimistisch  

De ondernemers in de industrie zijn in april iets minder pessimistisch dan in 
maart. Het producentenvertrouwen is in april uitgekomen op –5,3. Vorige 
maand lag de stemmingsindicator nog op –6,6. De lichte verbetering is vooral 
toe te schrijven aan de verwachting van de ondernemers dat de bedrijvigheid 
in het tweede kwartaal van dit jaar zal toenemen. Dit blijkt uit de 
conjunctuurtest van het CBS. Het onderzoek is uitgevoerd in de eerste twee 
weken van april, dus na het uitbreken van de oorlog in Irak.  

 

Minder orders 
De orderontvangst is volgens de ondernemers in de industrie in maart 2003 
afgenomen. Dit geldt zowel voor binnenlandse als voor buitenlandse orders. 
Over de orderontvangst zijn de ondernemers in toenemende mate 
ontevreden. Het oordeel van de ondernemers over de orderpositie blijft in april 
onveranderd negatief. Over de buitenlandse orderpositie oordeelt men iets 
slechter dan in maart. De terugvallende orderstroom is volgens de 
ondernemers ondermeer het gevolg van een verslechterde concurrentiepositie 
op zowel de binnenlandse als buitenlandse markt. Onvoldoende vraag wordt 
door 18 procent van de ondernemers genoemd als belangrijkste oorzaak van 
de afnemende productie. Volgens per saldo 15 procent van de ondernemers 
zal het personeelsbestand in het tweede kwartaal van dit jaar verder afnemen. 

 

Zakelijke diensten: minder omzet en orders 
De zakelijke dienstverleners hebben eveneens last van de economische 
terugval. Ruim 20 procent zegt in het eerste kwartaal minder orders te hebben 
ontvangen, waardoor de omzetten opnieuw zijn afgenomen. Voor het tweede 
kwartaal verwachten de ondernemers dat omzet en orders gelijk zullen blijven 
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aan die in het eerste kwartaal. Wel verwachten de ondernemers voor het 
vierde opeenvolgende kwartaal een afname van het aantal arbeidsplaatsen. 
Ruim één op de vier ondernemers geeft voor het tweede kwartaal van dit jaar 
een dalende werkgelegenheid aan.    

 

 

Technische toelichting 
Het producentenvertrouwen in de industrie, 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. Een nadere toelichting over het producentenvertrouwen en de 
conjunctuurtest vindt u op onze website. 

De orderpositie is een index (juli 2000=100) gebaseerd op de in maanden 
gemeten hoeveelheid werk in voorraad bij de Nederlandse industrie. De 
vragen naar het oordeel van de ondernemers betreffen de orderontvangst, 
orderportefeuille, voorraden en de productiecapaciteit. Deze oordeelsvragen 
zijn een momentopname waarbij de ondernemer rekening houdt met de 
ontwikkelingen in het recente verleden en zijn verwachtingen voor de 
komende periode. 

 
 
Tabel 1: Producentenvertrouwen in de industrie (na verwijdering van 
seizoeninvloeden) 

jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec jaar 
             
2000 5,2 5,6 6,4 6,6 7,8 6,7 6,4 7,9 7,1 8,4 7,2 5,9 6,8 
2001 4,3 3,2 1,7 0,0 -1,0 -1,3 -2,2 -1,3 -1,7 -4,4 -5,2 -5,6 -1,1 
2002 -3,5 -1,9 -1,6 -0,9 -1,8 -2,1 -2,8 1,3 -0,8 -2,4 -0,7 -1,7 -1,6 
2003 -3,8 -6,8 -6,6 -5,3          

Bron: CBS 
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http://www.cbs.nl/nl/publicaties/artikelen/bedrijfsleven/industrie/conjunctuurtest_enproducentenvertrouwen.pdf

