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Persbericht
Verdere stijging investeringen verwacht 
De ondernemers in de industrie denken dit jaar 3 procent meer te investeren 
dan in 2005. Daarmee is 2006 het tweede opeenvolgende jaar met een 
stijging van de investeringen. In de industrie zijn voor 2006 de verwachtingen 
van de ondernemers in de aardolie-industrie het hoogst gespannen. Ook voor 
2007 zijn de investeringsverwachtingen in de industrie positief. Dit blijkt uit de 
najaarsenquête investeringsverwachtingen van het CBS. 
 

Vooral ondernemers aardolie en metaal positief over 2006 
Binnen de industrie zijn de ondernemers in de aardolie-industrie het meest 
positief over de investeringen in 2006. Zij verwachten een groei van 24 
procent ten opzichte van 2005. In de metaal verwachten ondernemers een 
investeringsgroei van 15 procent. Daarentegen zijn de producenten in de 
voedings- en genotmiddelenindustrie somber. Zij verwachten een 
investeringskrimp van 11 procent. 
Meer nog dan in de industrie zijn de ondernemers in de openbare 
voorzieningen (energie- en waterwinning) en de delfstoffenwinning positief  
over hun investeringen in 2006. De ondernemers in deze sectoren denken 
aan een investeringsgroei van respectievelijk 66 en 40 procent. 
 

Ook gunstige verwachtingen voor 2007 
Ook in 2007 denken de ondernemers in de industrie weer meer te investeren. 
Vooralsnog gaan ze uit van een investeringsgroei van 9 procent. Vrijwel in alle 
branches van de industrie wordt dit optimisme gedragen. Alleen de 
ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie blijven somber. 
De energie- en waterwinbedrijven verwachten in 2007 een investeringsgroei 
van 51 procent. De ondernemers in de delfstoffenwinning zijn echter negatief. 
Zij denken aan een stevige krimp van 32 procent.  
 



CBS Persbericht PB06-114 pagina 2 van 2 

 

Technische toelichting 
De uitkomsten over de investeringsverwachtingen zijn ontleend aan een 
steekproefonderzoek dat het CBS dit najaar heeft gehouden bij bedrijven in de 
industrie, delfstoffenwinning en bij openbare voorzieningsbedrijven. 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). 
 
De in dit persbericht gepubliceerde cijfers over 2005 zijn ten opzichte van het 
persbericht van 31 mei 2006 bijgesteld. De cijfers zijn aangepast op grond van 
de meest recente gegevens van bedrijven. 
 
De hoogte van investeringen fluctueert sterk in de tijd. Ook 
investeringsverwachtingen kunnen aan schommelingen onderhevig zijn. Zo 
kunnen bijvoorbeeld ondernemers in de loop van het jaar hun verwachtingen 
bijstellen doordat de economische ontwikkeling in een branche aanleiding is 
om investeringsprojecten te annuleren, uit te stellen of juist versneld uit te 
voeren. Daarnaast kan de datum van het opleveren van activa verschuiven. 
 
Investeringen in vaste activa  
 Realisatie Verwachting 

2004 2005 1)#) 2006 2) 2007 2) 

mln. euro %-mutatie t.o.v. 
een jaar eerder      

Industrie 6 533 6 792 3 9
w.v. 
Voedings- en genot-
middelenindustrie 

1 582 1 652 -11 -8

Aardolie- en steen- 
koolverwerkende industrie 

310 435 24 25

Chemische industrie 1 349 1 291 11 29
Metaal- en elektro- 
technische industrie 

1 618 1 701 15 10

Overige industrie 1 674 1 713 -7 3

Delfstoffenwinning 848 1 184 40 -32

Openbare 
voorzieningsbedrijven3) 1 717 1 384 66 51
1) Voorlopige cijfers 
2) Najaarsverwachting ondernemers 
3) Energie- en waterwinbedrijven 
#) Deze cijfers zijn bijgesteld, achtergrondinformatie hierover staat in de   
 technische toelichting. 
Bron: CBS 


