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Persbericht 
Industrie verwacht meer te investeren 
 
• 7 procent meer investeringen verwacht in 2013 
• Fors meer investeringen in voedings- en genotmiddelen  
• Investeringen in 2012 4 procent lager dan in 2011 
 
Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar een groei van de 
investeringen met 7 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS naar de 
investeringsverwachtingen van de industrie. Een half jaar geleden gaven de 
ondernemers aan 1 procent meer te gaan investeren in 2013. 
 
Ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn het meest 
positief. Zij verwachten 21 procent meer te investeren. Ook ondernemers in de 
metaal-elektro industrie zijn optimistisch. Zij denken 3 procent meer te 
investeren in 2013. Ondernemers in de raffinaderijen en chemie verwachten 
een gelijk investeringsniveau als in 2012. De investeringen van deze branches 
zijn de hoogste binnen de industrie. 
 
In 2012 hebben de ondernemers in de industrie ruim 7,0 miljard euro 
geïnvesteerd. Dat is 4 procent minder dan een jaar eerder. De grootste daling 
trad op in de metaal-elektro industrie. De investeringen daalden er naar ruim 
2,1 miljard euro. Ondernemers in de raffinaderijen en chemie investeerden het 
meest in 2012 met ruim 2,6 miljard euro. 

 

Technische toelichting 
De conclusies over de verwachte investeringen zijn het resultaat van een 
steekproefonderzoek dat het CBS twee keer per jaar houdt onder bedrijven in 
de industrie. De voorjaarsmeting wordt in februari uitgevoerd, de 
najaarsmeting in september. 

Daarbij vraagt het CBS naar de totale aanschafwaarde van de materiële vaste 
activa, die in het lopende of komende kalenderjaar op basis van eigendom in 
gebruik zijn of worden genomen. 

De hoogte van investeringen fluctueert sterk in de tijd. Ook investerings- 
verwachtingen kunnen aan schommelingen onderhevig zijn. Zo kunnen 
bedrijven in de loop van het jaar hun verwachtingen bijstellen omdat ze 
besluiten investeringsprojecten te annuleren, uit te stellen of juist versneld uit 
te voeren. Daarnaast kan de datum van oplevering van de materiële vaste 
activa verschuiven. 
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Tabel 1. Investeringsverwachtingen 1)

  Investeringsverwachting 2013 

  
Najaars- 
meting 2012 

Voorjaars-
meting 2013 

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

Industrie  1 7 
      

Waarvan   
      

 
Voedings- en 
genotmiddelenindustrie 24 21 

      

 
Textiel-, kleding- en 
lederindustrie -29 8 

      

 
Hout- en 
bouwmaterialenindustrie -9 5 

      

 Papier- en grafische industrie 8 14 
      

 Raffinaderijen en chemie -10 1 
      

 Overige industrie 9 21 
      

 Metaal-elektro industrie -1 3 
      

 Waarvan  
      

  
Basismetaal en 
metaalproductenindustrie -4 -3 

      

  
Elektrotechnische en 
machine-industrie 3 3 

      

  Transportmiddelenindustrie -5 7 
      

  
Reparatie en installatie van 
machines 2 12 

 

1) Betreft materiële vaste activa 
 

Bron: CBS 
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Tabel 2. Investeringen 1) 
   Realisatie 
   2010 2) 2011 3) 2012 4) 

   mln. euro 
      

Industrie  6 105 7 288 7 022
      

Waarvan   
      

 
Voedings- en 
genotmiddelenindustrie 1 341 1 342 1 511

      

 
Textiel-, kleding- en 
lederindustrie 61 67 65

      

 
Hout- en 
bouwmaterialenindustrie 269 285 187

      

 Papier- en grafische industrie 317 334 265
      

 Raffinaderijen en chemie 1 825 2 564 2 690
      

 Overige industrie 218 235 177
      

 Metaal-elektro industrie 2 074 2 459 2 127
      

 Waarvan  
      

  
Basismetaal en 
metaalproductenindustrie 576 567 599

      

  
Elektrotechnische en 
machine-industrie 845 1 189 1 004

      

  Transportmiddelenindustrie 301 445 243
      

  
Reparatie en installatie van 
machines 352 258 282

 

1) Betreft materiële vaste activa 
2) Definitieve cijfers 
3) Nader voorlopige cijfers 
4) Voorlopige cijfers 
 

Bron: CBS 
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