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Investeringsverwachtingen 2002 hoog door 
uitstel 
 

De ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 21 procent meer te 
investeren dan in 2001. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De verwachte 
investeringstoename is hoofdzakelijk het gevolg van het vooruitschuiven van 
investeringen die voor 2001 gepland waren. Dit uitstel zorgde in 2001 voor 
een daling van de investeringen met 6 procent ten opzichte van 2000.  

  

Uitstel leidt niet tot afstel 

In vrijwel alle industriële branches is er sprake van uitstel. Veel ondernemers 
gaven al in het najaar van 2001 aan dat investeringen verschoven werden 
naar 2002. De resultaten van recent onderzoek bevestigen dit beeld. Met 
name in de chemische industrie is het proces van uitstel zichtbaar. Een daling 
van 22 procent in 2001 wordt hier gevolgd door een stijging van 76 procent. 
Dit is het gevolg van het in 2002 opleveren van enkele grote 
investeringsprojecten die eerder voor 2001 werden voorzien. 

 

Metaal blijft in mineur 
Ook in de metaal- en elektrotechnische industrie was in 2001 sprake van een 
daling ten opzichte van 2000. Deze daling wordt echter, anders dan in de 
overige branches, in 2002 opnieuw gevolgd door een daling in de verwachte 
investeringen.  

 

Voorzichtigheid troef voor 2003  

Vrijwel alle ondernemers zijn voorzichtig als het gaat om 2003. De 
investeringen zullen volgend jaar naar verwachting terugvallen naar het 
niveau van 2001. Alleen de ondernemers in de delfstoffenwinning verwachten 
in 2003 nog fors te zullen investeren. 

 

Voor achtergrondinformatie en meer details over dit onderwerp kunt u contact 
opnemen met mw. P. Brocke, tel. (070) 337 49 83. 
 
Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS. 
Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl 
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Technische toelichting 
Investeringen zijn erg gevoelig voor bijstellingen zoals het opschuiven van de 
datum van oplevering. Ook de economische ontwikkeling in een bedrijfstak 
kan aanleiding zijn om investeringsprojecten te annuleren of juist versneld uit 
te voeren. 

De uitkomsten over de investeringsverwachtingen zijn ontleend aan een 
steekproefonderzoek dat het CBS dit voorjaar heeft gehouden bij bedrijven in 
de nijverheid (exclusief bouwnijverheid). Daarbij is gevraagd naar de totale 
waarde (in lopende prijzen) van de materiële vaste activa, die in het voorbije, 
lopende en komende kalenderjaar in gebruik (zullen) worden genomen, op 
basis van eigendom (inclusief financial lease). Hiermee wijkt de publicatie af 
van voorgaande publicaties waarin de investeringen in materiële vaste activa 
gepubliceerd zijn op basis van gebruik (investeringen in eigendom plus 
investeringen op basis van operational lease en huur). 

 
Investeringen in vaste activa  

 Realisatie1  Mutatie t.o.v. 
voorgaand jaar 

       2000 20012  20023 20033 

     mln euro  % 

      

Delfstoffenwinning 779 800  8 20 

      

Industrie 8 215 7 801  21 -17 

w.v.      

Voedings- en 
genot-
middelenindustrie 

1 486 1 548  18 . 

Aardolie- en steen- 
koolverwerkende 
industrie 

216 151  105 . 

Chemische 
industrie 

1 635 1 268  76 . 

Metaal- en elektro- 
technische 
industrie 

2 710 2 491  -4 . 

Overige industrie 2 167 2 343  11 . 

      

Nutsbedrijven 1 406 1 434  29 -8 

      ¹Uitkomsten wijken af van eerder gepubliceerde gegevens als gevolg van genoemde 
definitiewijziging 
2Voorlopige cijfers 
3Verwachtingen ondernemers 

Bron: CBS 
 



CBS Persbericht PB02-120 pagina 3 van 3 

Investeringsverwachtingen ondernemers  

 Najaar 2001  Voorjaar 2002 
       2001 2002  2001 2002 

     %    

      

Delfstoffenwinning -32 20  3 8 

      

Industrie 1 12  -6 21 

w.v.      

Voedings- en genot-
middelenindustrie 

23 8  4 18 

Aardolie- en steen- 
koolverwerkende industrie 

-44 189  -30 105 

Chemische industrie 33 7  -22 76 

Metaal- en elektro- 
technische industrie 

-30 3  -8 -4 

Overige industrie 7 17  8 11 

      

Nutsbedrijven 7 51  2 29 

      

Totaal -1 18  -4 21 

       

Bron: CBS 
 

 


