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Persbericht
Industrie verwacht forse groei investeringen 
De ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 19 procent meer te 
investeren dan in 2006. Ze zijn daarmee een stuk optimistischer dan in het 
afgelopen najaar. Toen raamden de ondernemers de investeringsgroei in 
2007 nog op 9 procent. De gunstige verwachting voor 2007 wordt door alle 
onderscheiden branches in de industrie gedragen. Dit blijkt uit cijfers van het 
CBS. 
 

Sterkste groei in de metaal- en elektrotechnische industrie 
De ondernemers in de metaal- en elektrotechnische industrie zijn het meest 
positief. Zij verwachten in 2007 ongeveer 35 procent meer te investeren dan in 
2006. Ook andere branches in de industrie zijn positief. De ondernemers in de 
chemische industrie zijn het meest gematigd. Zij ramen de groei van de 
investeringen in hun sector op 7 procent. 
In tegenstelling tot de ondernemers in de industrie verwachten de 
ondernemers in de delfstoffenwinning in 2007 minder te investeren dan in het 
voorgaande jaar. Zij denken dat de investeringen dit jaar met bijna 50 procent 
zullen dalen.  
 

Industrie investeerde in 2006 net zoveel als in 2005 
In 2006 investeerden de industriële ondernemers 6,7 miljard euro. Dit is 
ongeveer evenveel als in 2005. De chemische industrie had met 31 procent 
de grootste groei. Daarentegen daalden de investeringen in de voeding- en 
genotmiddelenindustrie met 17 procent.  
De investeringen in de delfstoffenwinning namen in 2006 sterk toe, van ruim 1 
miljard euro in 2005 naar 1,9 miljard euro. 
 

Technische toelichting 
De uitkomsten over de investeringsverwachtingen zijn ontleend aan een 
steekproefonderzoek dat het CBS dit voorjaar heeft gehouden bij bedrijven in 
onder meer de industrie en de delfstoffenwinning. 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 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 



CBS Persbericht PB07-043 pagina 2 van 2 

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. 
De realisatiecijfers van 2006 hebben een voorlopig karakter. De in dit 
persbericht gepubliceerde cijfers over 2005 zijn ten opzichte van het 
persbericht van 13 december 2006 bijgesteld. De cijfers zijn aangepast op 
grond van de meest recente gegevens van bedrijven. 
 
Investeringen in vaste activa  
 Realisatie  Verwachting 

2005 # 2006 1)  2007 2) 

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

Industrie 6 700 6 698 19

w.v.  

Voedings- en genot-
middelenindustrie 1 626 1 356 28

Aardolie- en steen- 
koolverwerkende industrie 434 480 13

Chemische industrie 1 278 1 672 7

Metaal- en elektro- 
technische industrie 1 673 1 613 35

Overige industrie 1 689 1 578 10

Delfstoffenwinning 1 053 1 912 -49
1) Voorlopige cijfers 
2) Voorjaarsverwachting ondernemers 
#) Deze cijfers zijn bijgesteld, achtergrondinformatie hierover staat onderaan de   
 technische toelichting. 
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