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Industrie draait op volle toeren, bevoorrading
onder druk
De industrie draait weer op volle toeren in Oost-Azië, het productiehart van de wereld. Ook in Europese
landen trekt de bedrijvigheid aan. Volgens economen is dat een signaal dat de economie weer aan het
herstellen is van de coronadreun van vorig jaar.
Tegelijkertijd staan bevoorradingsketens hierdoor extra onder druk, wat ertoe zou kunnen leiden dat de prijzen van tal
van producten gaan stijgen. Uit verschillende landen komen cijfers over de stand van de industrie.
Volgens onderzoeksbureau IHS Markit bevindt de graadmeter voor de Zuid-Koreaanse bedrijvigheid zich bijvoorbeeld
al twee maanden op het hoogste niveau sinds 2010, geholpen door de grote vraag naar chips en ondanks de
productievertragingen bij autobouwers die juist kampen met een tekort aan chips.

Optimistisch
Daarnaast is het sentiment onder grote Japanse fabrikanten voor het eerst sinds de herfst van 2019 weer overwegend
optimistisch geworden. Elders in Azië laten graadmeters voor Taiwan, Vietnam en Indonesië eveneens sterke groei
zien. Maleisië en Thailand zouden stapsgewijs steeds dichter komen bij het niveau dat industriële expansie van krimp
scheidt.
De nitieve inkoopmanagersgegevens uit Europa vertellen een soortgelijk verhaal. Volgens IHS Markit toonden de
groei bij de productie en de aanwas van nieuwe orders in dit deel van de wereld in een aantal gevallen de sterkste
toenames in jaren. Maar tegelijkertijd zag de industrie zijn kosten ook het hardst oplopen in circa een decennium,
doordat de coronapandemie de aanvoer van grondsto en verstoorde.
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Weer krimp voor Nederlandse industrie
De Nederlandse industrie produceerde in februari minder dan in dezelfde
maand een jaar eerder. Daarmee valt de sector weer iets terug van het herstel
in januari,... 
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31 maart 2021

Vertrouwen ondernemers in de industrie neem toe
Ondernemers in de industrie hebben meer vertrouwen in de economie. Zo
zijn ze optimistischer over de toekomstige bedrijvigheid en hebben ze ook
meer vertrouwen over... 
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25 februari 2021

Producenten Nederlandse industrie weer negatiever
Het vertrouwen onder producerende bedrijven in de industrie is in februari
weer gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Vooral over hun
productie in de toekomst... 
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19 februari 2021

Industriële omzet nog steeds stuk lager door corona
De omzet van de industrie is in het vierde kwartaal ruim 7 procent lager
uitgekomen dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS). 
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10 februari 2021

Productie Nederlandse industrie kromp nog maar
licht in december
De productie van de Nederlandse industrie is in december nog maar heel licht
gekrompen ondanks de tweede coronalockdown. 

