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Chemie en life sciences presteert sterk in 2011
Sector uit de crisis dankzij forse stijging investeringen en innovatie-uitgaven
Energiebeleid topprioriteit voor relancedebat
Brussel, 24 april 2012 – 2011 was een sterk jaar voor de chemische industrie, kunststoffen
en life sciences in België. De omzet groeide met 11% tot 58 miljard euro, meteen het
hoogste cijfer ooit. Dat de sector uit de crisis is, bewijzen de forse stijging van de
investeringen tot 1,8 miljard euro (+37%) en de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling tot
2,7 miljard euro (+11%). De heropleving vertaalt zich voor de eerste keer sinds de crisis van
2008 ook in een groei van de tewerkstelling met 1.000 jobs tot 90.300 directe
arbeidsplaatsen. De chemie en life sciences blijft ook veruit de belangrijkste exportsector van
het land met een positieve handelsbalans van 26 miljard euro.
essenscia verwacht in 2012 een gematigde productiegroei. Voor het relancedebat schuift de
federatie drie prioriteiten naar voor: een energiebeleid dat een halt toeroept aan de
oplopende meerkosten voor hernieuwbare energie, competitieve loonkosten voor
volcontinuarbeid en een stabiel en rechtszeker fiscaal beleid ter ondersteuning van innovatie
en investeringen.

De chemie, kunststoffen en life sciences kende een uitstekende eerste jaarhelft in 2011.
Omwille van de wereldwijde onzekere economische context sinds de zomer van 2011 nam
het ondernemersvertrouwen een stevige duik, wat ook resulteerde in een tempering van de
groei in de tweede helft van 2011. De jaaromzet in de sector kenmerkt zich door een double
digit-groei van 11% en het omzetcijfer bereikt met 58,1 miljard euro het hoogste peil ooit.
De sterke groei is voor de helft te danken aan stijgende volumes, het andere deel is
afkomstig van de gestegen afzetprijzen.
Voor de eerste keer sinds de crisis van 2008 steeg ook de tewerkstelling met 1,2% of 1.000
jobs. De sector telt nu 90.300 directe arbeidsplaatsen. Over de laatste 30 jaar blijft de
directe tewerkstelling in de sector nagenoeg stabiel ondanks de dalende tendens in de
industrie omwille van automatisering en outsourcing. Het aandeel van de sector in totale
industriële tewerkstelling in België nam bijgevolg steeds toe: van 15,4% in 2000 tot 17,7% in
2011.
Een duidelijke indicatie van de heropleving van de sector zijn de investeringen in vaste
activa. Waar de investeringen in 2009 en 2010 nog een terugval kenden, hebben ze het
afgelopen jaar weer het trendniveau van voor de crisis bereikt. De ondernemingen
investeerden 1,82 miljard euro, een groei met maar liefst 37% en goed voor ruim een kwart
van alle industriële investeringen in België. In alle subsectoren van de chemie en farma
kondigden ondernemingen nieuwe projecten aan, gaande van greenfield-investeringen,
uitbreidings- en vervangingsinvesteringen tot de bouw van pilootinstallaties en onderzoeksen distributiecentra zowel in Vlaanderen als in Wallonië.
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Dezelfde positieve tendens zet zich door in de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling
(O&O) die in 2011 piekten tot 2,72 miljard euro. Dit is niet alleen een stijging van 11% ten
opzichte van 2010, maar eveneens een absoluut record. De chemie en life sciences is de
meest innovatiegedreven sector met ruim de helft van alle industriële O&O-uitgaven en 39%
van de onderzoekers. De tewerkstelling in onderzoeksafdelingen van de bedrijven steeg met
3% tot ruim 7.200 medewerkers.
Ondanks de reeds forse stijging van de export in 2010, klom het exportcijfer van de sector op
tot 109 miljard euro of bijna 32% van de totale uitvoer van goederen. Voor het tiende jaar op
rij steeg ook het handelsoverschot (export – import) van de sector tot 25,8 miljard euro,
terwijl het saldo van België daalde tot 9,8 miljard euro. De chemie en life sciences is de
absolute sterkhouder van de Belgische export en levert op die manier een cruciale bijdrage
tot de welvaart en het welzijn in ons land. De Europese Unie is de belangrijkste
handelspartner met een aandeel van 72%. Binnen Europa gaat meer dan de helft naar de
buurlanden Duitsland, Nederland en Frankrijk, wat meteen aantoont dat de competitiviteit
van onze industrie ten opzichte van de directe buurlanden van levensbelang is.
Wouter De Geest, voorzitter van essenscia: “2011 was een sterk jaar voor onze sector.
Deze prestaties zijn niet het resultaat van toeval, maar de uitkomst van hard werk van al
onze medewerkers. De impact van de chemische industrie en life sciences op het sociaaleconomisch weefsel in België is ondertussen uiterst substantieel geworden. Dit succes
brengt dus ook een groeiende maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Samen
met alle regeringen wensen wij constructief verder te bouwen aan de toekomst van onze
industrie”.
essenscia doet een oproep aan alle beleidsmakers in ons land om in het kader van het
relancebeleid een aantal structurele maatregelen te nemen die de concurrentiekracht van de
chemie en life sciences versterken.
Het energiebeleid staat met stip op één. “Wij kijken met vertrouwen naar de toekomst, maar
blijven bezorgd over de steeds oplopende meerkosten voor hernieuwbare energie die onze
internationale competitiviteit bedreigen. Bij ongewijzigd beleid stijgen de meerkosten met
60% tegen 2020”, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van essenscia. “Zonder
afbreuk te doen aan de klimaatdoelstellingen van Europa, vragen wij dat de regeringen werk
maken van een hervorming van het groene stroombeleid en de offshore windenergie in lijn
met onze buurlanden.”
Als tweede prioriteit pleit essenscia voor een optimale sociale omgeving die
tewerkstelling garandeert. De loonkostenhandicap voor volcontinuarbeid van 27% tussen
een Duitse en Belgische chemiearbeider is op termijn niet houdbaar. “Voor ons is een debat
over het competitief maken van de loonkost noodzakelijk. Een gerichte lastenverlaging voor
volcontinuarbeid is hierin essentieel”, aldus voorzitter De Geest.
Tot slot is een stabiel en rechtszeker fiscaal beleid cruciaal om duurzame investeringen
en onderzoeksactiviteiten te blijven aantrekken. “Ondernemingen nemen hun
investeringsbeslissingen voor de lange termijn, zeker in een kapitaalintensieve sector zoals
de chemie en farma. Een stabiel en rechtszeker beleidskader zonder onnodige
administratieve complexiteit is een must om onze koppositie in Europa te kunnen behouden”,
besluit Wouter De Geest.
De presentatie van de kerncijfers 2011 en beleidsboodschappen kan u downloaden via:
http://www.essenscia.be/NL/essenscia/Kerncijfers/page.aspx/1330
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Om 16.30u start het publiek event met als centraal thema “Sustainable construction needs
innovative materials”. Locatie: SQUARE, Glass Entrance, Kunstberg, 1000 Brussel.
Johan Berte, project manager van het Polar Station Princess Elisabeth, houdt een toespraak over het
ambitieuze project op Antarctica, de expedities en de bouw van het ‘zero emission’ poolstation dankzij
het gebruik van innovatieve materialen afkomstig van Belgische bedrijven uit de chemische industrie
en kunststofsector. Aansluitend volgt een panelgesprek met Olivier Chapelle (CEO Recticel), Dirk
Coorevits (CEO Soudal), Wouter De Geest (voorzitter essenscia en gedelegeerd bestuurder BASF
Antwerpen), Jef Lembrechts (CEO bouwbedrijf Vanhout), Melchior Wathelet (staatssecretaris voor
Energie en Leefmilieu) en Johan Willemen (voorzitter Confederatie Bouw).
Het debat wordt gemodereerd door Johan Van Overtveldt, hoofdredacteur van Knack en Trends.
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