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Persbericht
Industrie verwacht 10 procent 
investeringsgroei in 2007 
Bedrijven in de industrie verwachten dit jaar 10 procent meer te investeren 
dan in 2006. Dit ligt in lijn met de positieve stemming onder de ondernemers in 
de industrie. Het producentenvertrouwen in de industrie is al bijna anderhalf 
jaar groot. Energie- en waterbedrijven verwachten dit jaar ook een forse groei 
van de investeringen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. 
 

Vooral meer investeringen in aardolie-industrie 
Bedrijven in de aardolie-industrie verwachten dit jaar 57 procent meer te 
investeren dan in 2006. Ook de metaal- en elektrotechnische industrie en de 
voedings- en genotmiddelenindustrie voorzien een flinke stijging. Beide 
branches denken aan een investeringsgroei van 18 procent. Ondernemers in 
de chemische industrie zijn daarentegen minder positief. Zij verwachten 
4 procent minder te investeren dan in 2006.  
Energie- en waterbedrijven denken dit jaar 38 procent meer te investeren dan 
vorig jaar. Bedrijven in de delfstoffenwinning verwachten echter een afname 
van 45 procent. Deze sterke afname valt niet los te zien van de forse groei in 
2006. Toen hebben bedrijven in de delfstoffenwinning 80 procent meer 
geïnvesteerd dan in 2005.  
 

Verdere toename investeringen in 2008 verwacht 
In 2008 verwachten de bedrijven in de industrie 4 procent meer te investeren 
dan in 2007. De meeste branches zijn positief. Alleen de ondernemers in de 
voedings- en genotmiddelenindustrie voorzien in 2008 een daling van de 
investeringen. 
De delfstoffenwinning en energie- en waterbedrijven zijn erg positief gestemd 
over het komende jaar. Zij verwachten een stijging van de investeringen van 
respectievelijk 24 en 45 procent. 
 

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 energie- en waterbedrijven. Daarbij is 
gevraagd naar de totale aanschafwaarde (in lopende prijzen) van de materiële 
vaste activa, die in het lopende of komende kalenderjaar in gebruik zijn of 
zullen worden genomen, op basis van eigendom (inclusief financial lease). 
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De in dit persbericht gepubliceerde cijfers over 2005 kennen een andere 
berekeningswijze dan de cijfers over 2005 in het persbericht van 31 mei 2007. 
De cijfers zijn herberekend op basis van een herziening van het algemeen 
bedrijvenregister. Dit register vormt de basis van onderhavig onderzoek.  
 
De cijfers over 2006 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 bedrijven 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 

20051) 2006 2) 2007 3) 2008 3) 

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

Industrie 6694 7001 10 4

w.v.  

Voedings- en genot-
middelenindustrie 1619 1322 18 -6

Aardolie- en steen- 
koolverwerkende industrie 434 405 57 8

Chemische industrie 1273 1736 -4 8

Metaal- en elektro- 
technische industrie 1674 1963 18 2

Overige industrie 1693 1575 -5 9

Delfstoffenwinning 1054 1894 -45 24

Openbare 
voorzieningsbedrijven4) 1490 1908 38 45

1)De cijfers zijn herzien in verband met de overgang op een nieuw                     
 bedrijfsregister, achtergrondinformatie hierover staat in de   
 technische toelichting 
2) Nader voorlopige cijfers 
3) Najaarsverwachting ondernemers 
4) Hiertoe worden energie- en waterbedrijven gerekend 
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