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Persbericht 
Investeringsverwachtingen voor 2002 naar 
beneden bijgesteld 
 

De ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 5 procent meer te 
investeren dan in 2001. In het voorjaar was nog sprake van een verwachte 
groei van 21 procent. De verwachtingen voor 2002 zijn daarmee aanzienlijk 
naar beneden bijgesteld. Voor 2003 wordt een groei van 6 procent verwacht. 
Die groei is grotendeels het gevolg van uitstel van investeringen van 2002 
naar 2003. Dit blijkt uit recente cijfers van het CBS.  

 

Investeringen uitgesteld 

In vrijwel alle industriële branches is sprake van het uitstellen van 
investeringen. Veel ondernemers hebben zowel in het najaar van 2001 als in 
het voorjaar van 2002 aangegeven, dat de voor 2001 geplande investeringen 
pas in 2002 zullen plaatsvinden. Uit het onlangs door het CBS gehouden 
najaarsonderzoek naar investeringsverwachtingen blijkt dat de voor dit jaar 
voorziene investeringen nog verder worden doorgeschoven naar 2003 en 
zelfs 2004. De investeringen in zowel 2001 als 2002 vallen daarmee flink lager 
uit dan aanvankelijk verwacht werd. Veel ondernemers stellen hun 
investeringen uit in afwachting van gunstiger economische tijden.  

 

Afstel in metaal- en overige industrie  

In zowel de metaal- en elektrotechnische industrie als de overige industrie is 
niet alleen sprake van uitstel, maar tevens van annuleren van geplande 
investeringen. Zowel de verwachtingen voor 2002 als voor 2003 zijn naar 
beneden bijgesteld. Afstel is vooral kenmerkend voor kleine ondernemingen. 
Bij grote ondernemingen is vooralsnog vooral sprake van uitstel. 

 

Nutssector en delfstoffenwinning buitenbeentjes 

Ondernemers in de delfstoffenwinning en de nutssector laten zowel voor 2002 
als 2003 opvallende groeicijfers zien variërend van 19 tot 40 procent. Beide 
groepen ondernemers hebben echter in 2000 en 2001 relatief weinig 
geïnvesteerd. Ditzelfde geldt voor de groeicijfers van de chemische en de 
aardolieverwerkende industrie. Deze branches hebben met name in 2001 
aanzienlijk minder geïnvesteerd dan in voorgaande jaren. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. 
Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl w
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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 najaar 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 lopende 
en komende kalenderjaar in gebruik (zullen) worden genomen, op basis van 
eigendom (inclusief financial lease). 

 
Tabel 1: Investeringen in vaste activa  

 Realisatie  Mutatie t.o.v. 
voorgaand jaar 

       2000 20011  20022 20032 

     mln euro  % 

      

Delfstoffenwinning 779 787  40 19 

      

Industrie 8205 7349  5 6 

w.v.      

Voedings- en 
genot-
middelenindustrie 

1486 1512  -5 28 

Aardolie- en steen- 
koolverwerkende 
industrie 

216 130  116 10 

Chemische 
industrie 

1619 1213  56 5 

Metaal- en elektro- 
technische 
industrie 

2715 2406  -18 14 

Overige industrie 2169 2087  -1 -16 

      

Nutsbedrijven 1229 1198  22 28 

 
1Voorlopige cijfers 
2Verwachtingen ondernemers 

Bron: CBS  
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Verwachtingen in de industrie voor 2001-2003 in de loop der tijd  

Bron: CBS 

 
Tabel 2: Investeringsverwachtingen ondernemers  

 Mutatie t.o.v. 

voorgaand jaar 

Voorjaar 2002 

                                                  

 

Najaar 2002 
       20021 20031  20021 20031 

     %    

      

Delfstoffenwinning 8 20  40 19 

      

Industrie 21 -17  5 6 

w.v.      

Voedings- en genot-
middelenindustrie 

18 .  -5 28 

Aardolie- en steen- 
koolverwerkende industrie 

105 .  116 10 

Chemische industrie 76 .  56 5 

Metaal- en elektro- 
technische industrie 

-4 .  -18 14 

Overige industrie 11 .  -1 -16 

      

Nutsbedrijven 29 -8  22 28 
 

1Verwachtingen ondernemers 

Bron: CBS 
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