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De industrie staat er goed voor in augustus. Het zomerreces heeft daar geen afbreuk aan gedaan en de
marktomstandigheden voor de industrie in Nederland zijn nu gunstiger dan vòòr de zomer. Dit komt vooral
doordat de bedrijvigheid in de industrie goed is gebleven. Verschillende indicatoren tonen dit aan. Zo staan
de inkoopmanagersindex (PMI) en het producentenvertrouwen beide op een comfortabel hoog niveau. Ook
zijn veel ondernemers positief gestemd over het verwachte productieniveau en is een groot deel optimistisch
over de orderportefeuille. Vlak voor de zomer waren er nog zorgen over de omzetontwikkeling en de
bezettingsgraad, die beide achterbleven. Maar gedurende juli en augustus hebben ook deze twee indicatoren
aansluiting gevonden. Dit blijkt uit de ‘Stand van de Industrie’ van ABN AMRO over de maand augustus die
vrijdagochtend uitkomt.

De PMI index voor de verwerkende industrie staat alweer 25 maanden boven de
neutrale grens van 50 indexpunten. De deelindicatoren over de productie en de
nieuwe orders (samen goed voor 55% in de totaalindex) staan eveneens op een
hoog niveau. Het ziet er niet naar uit dat de PMI de komende maanden onder de
50 zal duiken, aangezien de stand van andere indicatoren daar nu geen aanleiding
voor geeft.
Het producentenvertrouwen geeft een goed beeld over de richting van de
industriële productie. Deze indicator bereikte in juni een niveau dat we al sinds
maart-april van 2011 niet meer hebben meegemaakt. De trend in de indicator was
al enige tijd opgaand en staat al sinds het begin dit jaar boven zijn lange termijn
gemiddelde. In juli zwakt de index licht af, in lijn met de afzwakking van de PMI
index.
De industriële productie nam verder toe in juni met 3,6% j-o-j. De groei was hoger
uitgekomen zonder de sterke krimp van de productie in de tabaksindustrie. Ook
de chemische industrie en de textiel-, kleding- & lederindustrie laten nog
teleurstellende productiecijfers zien. Daartegenover hebben de hout-, meubel- en
transportmiddelenindustrie sterke meewind met dubbele groeicijfers. Wij gaan
ervan uit dat de productie dit jaar met 3% groeit en volgend jaar met 3,5%.
De omzetontwikkeling was de enige indicator die nog onder de maat presteerde.
In juni is de omzet binnen de industrie sterk aangetrokken, en ook de omzet uit
het binnenland vindt weer aansluiting. Maar niet in elke branche gaat het alweer
voor de wind. De omzetgroei in de metaalsector en de chemie zijn daar een
voorbeeld van. De meubelindustrie is de grote uitschieter, met een acceleratie van
de groei in 2015. Met name ingegeven door de aantrekkende woningmarkt.
De bezettingsgraad van het CBS staat op zijn lange termijn gemiddelde. De PMI
bezettingsgraad (een weergave van de grotere ondernemingen) staat alweer
geruime tijd gunstig. Gezien de prognoses voor de eurozone en de Nederlandse
economie, gaan wij uit van verder herstel van de bezettingsgraad in de komende
kwartalen. Want dan neemt de vraag naar industriële producten en investeringsgoederen toe, waardoor de bezettingsgraad van machines wordt opgevoerd.
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