Chemische industrie in Duitsland
1. Actuele situatie van de chemische industrie in Duitsland
In vergelijking met het vorige kwartaal steeg de productie in het derde kwartaal van 2012 met 1,5
procent, terwijl de omzet stagneert. De brancheorganisatie “Verband der Chemischen Industrie”
(VCI) ziet er op dit moment ook geen tekenen van omkering. De prognose voor het jaar 2012 blijft
voor de productie onveranderd op min 3 procent. De vraag van klanten buiten Europa heeft de
chemische industrie in Duitsland in het derde kwartaal van 2012 een stimuland gegeven: Na een
duidelijke daling in het vorige kwartaal, steeg de productie vanaf juli tot september weer licht. Dit is
de conclusie uit een recent rapport van de VCI over de economische situatie van de twee na
grootste industrie van Duitsland.
Als gevolg van dalende prijzen stagneerde de omzet. Terwijl de industrie weer omzet in het
binnenland heeft moet inboeten, heeft de export van chemische producten in vergelijking met het
vorige kwartaal toegelegd. Het sterkste steeg de export naar de VS, Zuid-Amerika en Azië. Bij de
export naar de EU bleef de zwakke fase als gevolg van de schuldencrisis. Over de economische
activiteit in de industrie zei VCI voorzitter Dr. Karl-Ludwig Kley, "Op dit moment stagneert de
business met de chemische industrie, de lichte stijging van de productie dit kwartaal is geen tekenen
van een omslag. Voor een opbloei in de EU zien we momenteel een kleine kans. Met onze sterke
waardeketen in Duitsland blijven wij echter in de niet-Europese markten succesvol en kunnen
daardoor de omzet tekorten in de EU sluiten."
Prognose 2012
De VCI gaat voor 2012 verder met een daling van de chemieproductie van 3 procent ten opzichte
van vorig jaar uit. Omdat de prijzen voor chemische producten gemiddeld 2,5 procent zijn gestegen,
gaat de omzet van deze sector waarschijnlijk in 2012 op 184 miljard euro stagneren.
Productie
In het derde kwartaal van 2012 is de chemieproductie tegenover het voorgaande kwartaal met 1,5
procent gestegen. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2011 daalde de productie met 0,5
procent. De bezettingsgraad daalde licht. Met 82,8 procent zijn de capaciteiten nog steeds goed
belast.
Producenten prijzen
De stijging van de prijzen voor chemische producten stagneerde in het derde kwartaal. In
vergelijking met de voorgaande drie maanden gingen de prijzen voor chemicaliën met 0,7 zelfs licht
procent terug. Daarmee waren chemische producten in het derde kwartaal 1,3 procent duurder dan
een jaar geleden.
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Omzet
Van juli tot september 2012 bleef de verkoop van Duitse chemie met 44,9 miljard euro constant
t.o.v. het vorige kwartaal. Terwijl de binnenlandse omzet met 1 procent daalde, steeg de
buitenlandse handel met 1 procent tot 27,7 miljard euro.
Werkgelegenheid
De Duitse chemische bedrijven gaven in het derde kwartaal van 2012 werk aan 437.000 mensen. In
vergelijking met vorig jaar steeg het aantal medewerkers met 2 procent.

Toekomstvisie
In de periode 2011 tot 2030 zal de productie van de Duitse chemische sector naar verwachting
groeien van 154 miljard euro tot 216 miljard euro en daarmee na elektrotechnische sector samen
met de machine- en rubber/kunstof- en automotive sector met 1,8% jaarlijkse groei de
snelstgroeiende sector in de Duitse industrie. Deze groei is beduidend sneller dan de verwachte
jaarlijkse van het BBP van 1,3%, het belang van de industrie neemt daarmee toe. Zowel importen
als exporten van de Duitse chemie zullen jaarlijks toenemen met ca 2,5% p.j..
Binnen de productmix in de chemische industrie neemt het belang van engineered chemie toe,
basischemicalien worden m.u.v. enkele subgroepen minder relevant.

Lange termijn kansrijke sectoren
Spezialchemie:


polymeren, engineering polymeren (+2,5%)



verven en lakken (+1,9% pj)



gewasbeschermings- en ongediertebestrijdingsmiddelen (+1,7% pj)



consumer products (1,4% pj)



andere specialiteiten (+2,7% pj)

Basischemie:


organische tussenmaterialen (+2% pj)



anorganische basismaterialen (+1,5% pj)



meststoffen (+1,3% pj)
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2. Waar is de chemische industrie in Duitsland?
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3. Grote Spelers

Bedrijf

Omzet(Mio. Euro)

Medewerker

1

BASF SE

73.497

111.141

2

Bayer AG

36.528

111.800

3

Fresenius SE & Co. KGaA

16.522

149.351

4

Henkel AG & Co. KGaA

15.605

47.265

5

Evonik Industries AG

14.540

33.556

6

Linde AG

13.787

50.500

7

Boehringer Ingelheim GmbH

13.171

44.094

8

Merck KGaA

10.276

40.676

9

Lanxess AG

8.775

16.300

10

Beiersdorf AG

5.633

17.666

4. Evenementen
Het grootste en belangrijkste evenement voor de chemische industrie is de ACHEMA. De ACHEMA is
's werelds grootste beurs voor chemische technologie, milieubescherming en biotechnologie en
wordt georganiseerd door DECHEMA. De ACHEMA is het toonaangevende evenement voor het
proces industrie en wordt regelmatig door meer dan 167.000 (2012) geïnteresseerde en duizenden
exposanten uit de hele wereld bezocht. De ACHEMA vindt een keer in drie jaar in Frankfurt plaats.
De volgende ACHEMA zal in 2015 plaatsvinden.
http://www.achema.de/
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5. Brancheorganisaties
Verband der Chemischen Industrie e.V.
Mainzer Landstraße 55
60329 Frankfurt
Tel.: (069) 25561346 Fax: (069) 225561348
E-Mail: info@vci.de
Internet: http://www.vci.de
DECHEMA e.V.
Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V.
Theodor-Heuss-Allee 25
60486 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 75640 Fax: (069) 7564201
E-Mail: info@dechema.de
Internet: http://www.dechema.de
Deutsche Bauchemie e.V.
Geschäftsführung
Mainzer Landstraße 55
60329 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 25561318 Fax: (069) 25561319
Internet: http://www.deutsche-bauchemie.de
Industrievereinigung Chemiefaser e.V. (IVC)
Mainzer Landstraße 55
60329 Frankfurt a.M.
Tel.: (069) 27997130 Fax: (069) 27997137
E-Mail: ivc@ivc-ev.de
Internet: http://www.ivc-ev.de
Verband Chemiehandel e.V.
Geschäftsstelle
Große Neugasse 6
50667 Köln
Tel.: (0221) 2581133 Fax: (0221) 2582496
E-Mail: Steinbach@vch-online.de
Internet: http://www.vch-online.de
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