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Persbericht
Uitstel en afstel van investeringen 
De ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 1 procent minder te 
investeren dan in 2002. De verwachte investeringen zijn voor 2003 naar 
beneden en voor 2004 naar boven bijgesteld. Naast uitstel is er ook sprake 
van afstel van voorgenomen investeringen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. 
 

Uitstel van 2003 naar 2004 
Voor 2003 zijn de investeringen naar beneden bijgesteld. In het voorjaar van 
2003 verwachtten de ondernemers 8 procent meer te investeren dan in 2002, 
in het najaar verwachtten zij 1 procent minder te investeren dan vorig jaar. 
Tegenover deze neerwaartse bijstelling staat een opwaartse bijstelling van de 
verwachtingen voor 2004. Werd afgelopen voorjaar voor 2004 nog een 
afname van 19 procent verwacht, dit najaar verwachten de ondernemers 8 
procent minder te investeren dan in 2003. Omdat de bijstellingen elkaar niet in 
evenwicht houden, wijst dit niet alleen op uitstel, maar ook op afstel van 
investeringen. Vooral kleinere ondernemers in de industrie blijken 
investeringen te hebben geschrapt. Grote ondernemingen hebben vooral 
investeringen doorgeschoven van 2003 naar 2004. Veel ondernemers in de 
industrie geven aan dat zij het economisch tij niet gunstig achten voor het 
doen van investeringen. Dit gaat samen met een lagere bezettingsgraad, een 
teruglopend producentenvertrouwen en het toenemend aantal faillissementen. 
 

Weinig optimisme voor 2004 
Veel ondernemers in de industrie zijn, evenals in het voorjaar, voorzichtig als 
het gaat om de voorgenomen investeringen voor 2004. Ondernemers in de 
aardolie-industrie zien hun investeringen in 2004 nog wel groeien. Verder zijn 
onder meer de uitgevers, de ondernemers in de papierindustrie en de 
producenten van rubber en kunststof positief over het doen van investeringen. 
Vooral ondernemers in de chemische industrie verwachten dat hun 
investeringen in 2004 flink zullen dalen. 
 

Delfstoffenwinning dubbel in mineur 
Ondernemers in de delfstoffenwinning voorzien voor zowel 2003 als 2004 
dalende investeringen van 9 procent. Deze dalingen volgen echter op een jaar 
waarin de investeringen relatief hoog waren. 
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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 

2001 2002 1 2003 2 2004 2

mln euro %

Delfstoffenwinning 841 1 264 -9 -9

Industrie 7 371 7 722 -1 -8
w.v.   

Voedings- en 
genot-
middelenindustrie 1 518 1 594 2 -10
Aardolie- en steen-
koolverwerkende 
industrie 130 351 -33 102
Chemische 
industrie 1 211 1 789 6 -29
Metaal- en elektro-
technische 
industrie 2 386 1 938 12 -12
Overige industrie 2 126 2 050 -18 11

Nutsbedrijven 1 270 1 295 18 0
1Voorlopige cijfers 
2Verwachtingen ondernemers 

Bron: CBS  
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