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De licht positieve stemming onder zakelijke dienstverle-
ners is in oktober omgeslagen in pessimisme. Over het 
economisch klimaat waren de ondernemers ronduit ne-
gatief. In oktober kwalifi ceerde per saldo 36 procent van 
de zakelijke dienstverleners het economisch klimaat als 
‘slecht’. In september kwalifi ceerde per saldo 5 procent de 
economische situatie nog als ‘goed’.
Het aantal ondernemers dat verwacht de komende drie 
maanden een hogere omzet te boeken, was nog steeds 
groter dan het aantal dat een afname voorzag. Wel is 
deze meerderheid kleiner dan een maand eerder. Het 
aantal ondernemers dat een toename van de werkgele-
genheid in hun branche verwachtte, is stevig gekrompen.
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De stemming onder ondernemers in de industrie is in 
oktober voor de tweede maand op rij ongekend verslech-
terd. Na een daling van 5,4 punten in september duikelde 
het producentenvertrouwen in oktober met 5,6 punten. Dit 
is de grootste maandelijkse afname sinds 1985, toen het 
producentenvertrouwen voor het eerst werd berekend. 
Het vertrouwen ligt in oktober op -6,1, het laagste niveau 
in meer dan vijf jaar tijd. Dit vertrouwen is samengesteld 
uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de 
komende drie maanden, het oordeel over de omvang 
van de voorraden eindproduct en het oordeel van de 
ondernemers over de orderpositie. Alle deelindicatoren 
verslechterden fl ink.
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Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Na een korte opleving in augustus en september is het 
consumentenvertrouwen in oktober weer gedaald. De ver-
trouwensindicator zakte van -22 naar -27. De consumenten 
waren met name somberder over het economisch klimaat. 
Ook de koopbereidheid nam af, vooral doordat consumenten 
de tijd veel minder gunstig vonden voor grote aankopen. 
Het oordeel over het economisch klimaat heeft in oktober 
een fl inke deuk opgelopen. Zowel over de afgelopen twaalf 
maanden als over het komende jaar waren de consumenten 
somberder dan in september. In augustus en september 
verbeterde de stemming over het economisch klimaat nog. 
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Oordeel economisch klimaat zakelijke dienstverlening
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