
Industrie totaal
De verwachtingen van de ondernemers in de industrie over de

productie in de komende drie maanden zijn in januari 2006

naar boven bijgesteld. Het aantal ondernemers dat een toe-

name van de productie verwacht voor het eerste kwartaal is

deze maand bijna anderhalf keer zo groot als het aantal dat een

afname verwacht. De ondernemers zijn ook iets positiever over

hun voorraadpositie. Hierdoor blijft het producentenver-

trouwen voor de vierde maand op rij relatief hoog. Deze stem-

mingsindicator is met 3.0 in januari 0.4 punt hoger dan in

december, maar wel gelijk aan november. Over de orderpositie

zijn de industriële producenten echter iets minder tevreden De

bezettingsgraad van de machines en installaties is een fractie

teruggelopen naar 81,4 procent. Dit is de laagste waarde sinds

oktober 2003. Volgens de ondernemers is hun concurrentie-

positie op de binnenlandse markt en binnen de EU verbeterd,

buiten de EU is deze gelijk gebleven. Het aantal ondernemers

dat hogere afzetprijzen verwacht, blijft toenemen. 

De productie per werkdag was in november 2005 nagenoeg

hetzelfde als in dezelfde maand van 2004. De omzet daaren-

tegen was bijna 7 procent hoger dan een jaar eerder. Op de bin-

nenlandse markt werd ruim 4 procent meer omgezet, de

export was 9 procent hoger. De omzettoename is ook deze

maand weer vooral toe te schrijven aan de hogere afzetprijzen.

Deze waren ruim 5 procent hoger dan in november 2004. De

hogere afzetprijzen waren voor een belangrijk deel het gevolg

van prijsstijgingen van aardolieproducten. Voor grondstoffen

en halffabrikaten hebben de ondernemers in november bijna

10 procent meer betaald. Zowel bij de afzetprijzen als bij de

verbruiksprijzen was de ontwikkeling ten opzichte van een jaar

eerder het hoogste in oktober 2004. Daarna waren de prijsstij-

gingen gematigder. 

Metaal-, elektrotechnische- 
en transportmiddelenindustrie
De ondernemers in de metaal-, elektrotechnische- en trans-

portmiddelenindustrie verwachten, zo blijkt uit de Conjunc-

tuurtest van januari, dat de bedrijvigheid in het eerste kwartaal

flink zal toenemen. Van november op december werden veel

meer orders ontvangen uit het buitenland. De afzetprijzen en

de afzet naar het buitenland zullen volgens de ondernemers

ook toenemen. Over de orderontvangst en de orderpositie

waren zij beter te spreken dan in december. De index van de

orderpositie steeg met bijna 1 punt naar 100.4 (juli 2000=100).

De concurrentiepositie buiten de EU is volgens de onderne-

mers nauwelijks gewijzigd. Binnen de EU en op de binnen-

landse markt is er sprake van een verbetering. De verbeterde

concurrentiepositie op de EU-markt is in lijn met de verwach-

ting die de ondernemers eveneens hebben, om op de buiten-

landse markt meer omzet te halen. De bezettingsgraad van

machines en installaties daalde en ligt met 79,5 procent op een

laag niveau. 

De productie in de metaal-, elektrotechnische- en transport-

middelenindustrie was in november iets lager dan in

november 2004. De omzet laat, met uitzondering van juli, al

het hele jaar een positief beeld zien. In november werd bijna 4

procent meer omgezet dan een jaar eerder. In de maanden

daarvoor was er zelfs driemaal sprake van een omzetgroei in de

dubbele cijfers. Op de binnenlandse markt werd in november

ruim 2 procent minder omgezet, op de buitenlandse markt

bijna 8 procent meer ten opzichte van dezelfde maand van

2004. De afzetprijzen lagen in juni bijna 3 procent hoger dan

een jaar eerder; op de binnenlandse markt iets meer, op de bui-

tenlandse markt iets minder. De gemiddelde afzetprijzen ver-

geleken met dezelfde periode een jaar eerder zijn tot en met

oktober afgenomen, maar zijn in november weer wat toege-

nomen. In november lagen de gemiddelde verbruiksprijzen

ruim 3 procent hoger dan in november 2004. De geïmpor-

teerde grondstoffen en halffabrikaten waren in deze maand

bijna 3 procent duurder. 
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2005
juni juli aug sept okt nov

omzet 7,4 2,8 12,1 7,3 5,4 6,8
afzetprijzen 6,3 6,0 5,7 6,4 5,2 5,2
verbruiksprijzen 10,1 10,6 10,6 10,7 8,2 9,7
gem. dagproductie -0,3 -0,5 -0,2 1,3 -0,1 0,4

Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde maand van het voorafgaande jaar

2005
juni juli aug sept okt nov

omzet 4,1 -2,8 14,6 1,8 1,5 3,6
afzetprijzen 3,8 2,5 2,3 2,2 2,0 2,5
verbruiksprijzen 5,6 4,2 3,6 3,3 3,6 3,4
gem. dagproductie -1,5 -3,1 -2,5 -4,1 -1,8 -1,0

Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde maand van het voorafgaande jaar

producentenvertrouwen



Voedings- 
en genotmiddelenindustrie
De ondernemers in de voeding- en genotmiddelenindustrie

verwachten dat de bedrijvigheid in het eerste kwartaal van dit

jaar vrijwel gelijk zal blijven. Ook de afzetprijzen en de afzet

naar het buitenland zullen volgens de ondernemers nauwelijks

wijzigen. Over de orderontvangst en de orderpositie waren zij

hetzelfde gestemd als in december. De concurrentiepositie op

de binnenlandse markt is volgens de ondernemers nauwelijks

gewijzigd. Binnen de EU is er sprake van een lichte verbete-

ring, buiten de EU van een lichte verslechtering. Zij ver-

wachten dan ook op de buitenlandse markt evenveel omzet te

halen. De bezettingsgraad van machines en installaties steeg

voor het eerst in twee jaar en kwam uit op 81,5 procent.

In november 2005 was de productie per werkdag bijna 2 pro-

cent lager dan in dezelfde maand van 2004. De productiecij-

fers schommelen gedurende 2005 tussen de plus 2 en min 2

procent. De omzetgroei bedroeg in november bijna 1 procent.

In de twee maanden ervoor was er nog sprake van een omzet-

daling. Op de binnenlandse markt nam de omzet in november

met bijna 2 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Sinds

februari 2005 zijn de gemiddelde afzetprijzen vergeleken met

dezelfde periode een jaar eerder gedaald. In oktober waren de

prijzen voor het eerst weer hoger, evenals in november. Op de

binnenlandse markt waren de afzetprijzen gelijk aan die van

een jaar eerder, op de buitenlandse markt 2 procent hoger. De

verbruiksprijzen waren eveneens hoger, ruim 1 procent verge-

leken met november 2004. In alle voorgaande maanden van

2005 waren de verbruiksprijzen juist iets lager dan die van een

jaar eerder. De ondernemers moesten voor de geïmporteerde

grondstoffen en halffabrikaten in november ruim 2 procent

meer betalen.

Aardolie-, chemische, rubber- en
kunststofverwerkende industrie
De ondernemers in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunst-

stofverwerkende industrie zijn redelijk optimistisch gestemd

over de toekomst. Uit de Conjunctuurtest van januari blijkt dat

zij voor de periode januari tot en met maart een toename van

de bedrijvigheid verwachten. De voorziene toename van de

productie gaat volgens de ondernemers in de branche samen

met een stijging van de verkoopprijzen in deze periode. De

voorafgaande zes maanden voorzagen zij ook al hogere prijzen.

Per saldo één op de acht ondernemers verwacht in het eerste

kwartaal van 2006 een afname van het aantal werknemers. De

bezettingsgraad van machines en installaties is een fractie afge-

nomen naar 83,9. Volgens de ondernemers is hun concurren-

tiepositie zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse

markt niet veranderd. Niettemin verwachten zij in het eerste

kwartaal in het buitenland meer omzet te halen.

De productie in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststof-

verwerkende industrie was in november bijna 10 procent hoger

dan in dezelfde maand een jaar eerder. Een dergelijk groei-

cijfer was al enkele jaren niet meer voorgekomen. De omzet

was bijna 18 procent hoger dan in november 2004. Op de bui-

tenlandse markt is bijna 16 procent meer omgezet, op de bin-

nenlandse markt ruim 22 procent. De toename van de omzet

was met name een gevolg van de fors hogere afzetprijzen.

Deze stegen met bijna 12 procent. De afzetprijzen lagen in het

buitenland bijna 13 procent hoger, op de binnenlandse markt

zo’n 11 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

De verbruiksprijzen ontwikkelen zich nog steeds ongunstig in

vergelijking tot de afzetprijzen, waardoor de marges onder

druk kunnen komen te staan. In november waren de ver-

bruiksprijzen bijna 21 procent hoger in vergelijking met

november 2004. De prijzen van geïmporteerde grondstoffen

en halffabrikaten waren zelfs bijna 23 procent hoger dan een

jaar eerder.
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2005
juni juli aug sept okt nov

omzet 0,5 -2,5 2,5 -1,7 -1,5 0,8
afzetprijzen -0,6 -0,1 -0,6 -0,7 1,0 1,1
verbruiksprijzen -1,2 -1,6 -1,8 -1,7 -0,2 1,3
gem. dagproductie 0,9 1,7 1,3 1,2 -1,1 -1,9

Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde maand van het voorafgaande jaar

2005
juni juli aug sept okt nov

omzet 18,0 13,6 20,0 21,7 16,5 17,8
afzetprijzen 16,2 15,3 14,9 16,8 12,3 11,8
verbruiksprijzen 22,9 25,2 25,2 25,3 17,0 20,5
gem. dagproductie -5,0 0,9 0,9 7,2 3,9 9,9

Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde maand van het voorafgaande jaar

* De verwachte bedrijvigheid is een saldo van het percentage ondernemers
dat aangeeft de komende drie maanden een toename te verwachten en
het percentage dat een daling verwacht.

Deze pagina is gemaakt in samenwerking met het CBS.
0900-0227, 0,50 euro/min 
www.cbs.nl


