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Voorlopige resultaten van de voorjaarsenquête 2013 naar de investeringen in de verwerkende
nijverheid
De Nationale Bank van België organiseert tweemaal per jaar een enquête naar de investeringen van de
ondernemingen uit de verwerkende nijverheid sensu stricto (dat is ongerekend de ondernemingen uit de
bouwnijverheid en de bedrijfstak 'Elektriciteit, gas, water'). Volgens de gegevens van de nationale
rekeningen was de verwerkende nijverheid in 2011 goed voor ongeveer 16 % van de totale investeringen
van de Belgische ondernemingen.
Volgens de eerste voorlopige resultaten van de voorjaarsenquête 2013 zouden de investeringen in vaste
activa – uitgedrukt in lopende prijzen – in 2012 zijn toegenomen met 5,8 %. De stijging zou zich hebben
voorgedaan in de meeste bedrijfstakken, met uitzondering, in het bijzonder, van de textiel-, de ijzer-, de
staal- en de metaalproductennijverheid evenals de meubel- en de houtbewerkingsindustrie. Verder zou de
stijging hoofdzakelijk toe te schrijven zijn aan de ondernemingen die het meest afhankelijk zijn van de
buitenlandse markten (namelijk de ondernemingen die meer dan 60 % van hun productie uitvoeren); de
ondernemingen die meer op de binnenlandse markt gericht zijn, hebben daarentegen een afname van hun
investeringen gemeld. Deze nieuwe raming voor 2012 ligt hoger dan de 1,2 % die werd voorspeld door de
enquête die in het afgelopen najaar werd gehouden.
Er wordt verwacht dat de investeringen in 2013 zullen blijven stijgen, met 13,3 %, en dat vooral in de
chemische nijverheid, de kunststoffen-, voedings- en textielnijverheid, de metaalverwerkende nijverheid
evenals in de meubel- en de houtbewerkingsindustrie. Deze toename zou voornamelijk op het conto van de
grote ondernemingen worden geschreven. De omvang van deze stijging - die minder groot is dan
gerapporteerd in de enquête van vorig najaar - moet worden bevestigd in de volgende enquêtes, vooral
omdat de statistieken die beschikbaar zijn voor het begin van het jaar, een vrij futloos verloop van de
investeringen blijven aangeven.
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