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Industrie investeert 10% 
minder in machines 

 

 
 
 
 
 
 

De investeringen van de Nederlandse industrie in 
nieuwe machines en installaties lopen terug. In 2011 
stijgen de investeringen nog met 20% tot bijna € 4,9 
miljard, maar als gevolg van minder orders en onze-
kerheid over de economische toekomst verwacht ING 
Economisch Bureau in 2012 een daling aan investerin-
gen in nieuwe machines van 10%, tot € 4,4 miljard. 

Dalende productie maakt industrie voorzichtig 
In de tweede helft van 2011 ligt de industriële productie in 
Nederland lager dan in de eerste helft. Omdat door de aan-
houdende economische onzekerheid ook de productie in 
2012 naar verwachting zal krimpen (-1%), lopen investe-
ringsorders momenteel terug. Omdat machines steeds vaker 
op order worden geproduceerd (vanwege een lager voor-
raadrisico of in verband met klantspecifieke productie) is er 
een gemiddelde levertijd van drie tot zes maanden. In de 
tweede helft van 2011 worden hierdoor nog relatief veel 
nieuwe machines in gebruik genomen, waardoor de groei 
over heel 2011 naar schatting rond de 20% ligt. In 2012 zullen 
de investeringen in machines echter dalen met naar schatting 
10% tot € 4,4 miljard. 
 

Figuur 1 Investeringen in machines en installaties 
door Nederlandse industrie, 2009-2012 
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Bron: CBS, * raming ING Economisch Bureau 

Maakindustrie met € 1,5 miljard grootste investeerder 
De maakindustrie heeft in 2011 voor een verwachte € 1,5 mil-
jard euro aan nieuwe machines in gebruik genomen en is 
daarmee de grootste investeerder in machines en installaties 
binnen de industrie. De machinebouw en metaalproducten-
industrie zijn hierbinnen de grootste investeerders. De ma-
chinebouw is over een langere periode bezien Nederlands 
snelst groeiende industrietak. Ook in de investeringscijfers 
komt dit succes terug. In 2010, toen de machine-
investeringen vanuit de industrie als geheel met 20% daalde, 
stegen de investeringen vanuit de machinebouw, zij het ge-
ring (+1%). 
 
Ook de chemie en voedingsmiddelenindustrie zijn twee be-
langrijke segmenten van de Nederlandse industrie. De food-
industrie investeert in 2012 naar verwachting € 1 miljard in 
nieuwe machines, een lichte daling ten opzichte van 2011. 
Voor de chemie wordt rekening gehouden met een grotere 
terugval na de aanzienlijke groei in 2011 (figuur 2).  
 

Figuur 2 Investeringen in machines en installaties, 
naar branche, 2010-2012 
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Bron: CBS, * raming ING Economisch Bureau 
NB: investeringen worden geteld op het moment van ingebruikname van 
de machine



 

  
Disclaimer 
De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de 
analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit 
rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nati-
onale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Am-
sterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie 
is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING 
Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen 
dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. 
ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport 
kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werk-
nemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de 
inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van 
gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits 
de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank 
en de Autoriteit Financiële Markten. 
  
De tekst is afgesloten op 9 december 2011.     
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