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De sector van de chemie en life sciences, een industriële leider die
blijft investeren ondanks een onzeker klimaat
Een ambitieus industrieel beleid moet uitgaan van het ondersteunen van innovatie en het
reduceren van energiekosten om de competitiviteit van de sector te garanderen.
Brussel, 29 april 2014 – De omzet van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences is in 2013
gestegen tot ruim 62,7 miljard euro. De investeringen zijn opnieuw toegenomen tot 2 miljard euro,
ondanks een onzeker macro-economisch klimaat. De chemische en farmaceutische industrie blijft de
onbetwiste leider op vlak van uitgaven in O&O die in 2013 de recordhoogte van 3 miljard euro hebben
bereikt. De sector stelt 88.700 mensen tewerk, een lichte daling met 1,3 procent. De chemische en
farmaceutische industrie blijft ook de grootste exportsector, goed voor bijna een derde van de totale
export van België. De handelsbalans blijft positief en is licht gestegen tot 25 miljard euro.
Ondanks een onzeker economisch klimaat blijft de chemische industrie, kunststoffen en life sciences
groeien. Het omzetcijfer van de sector is met meer dan 3 procent gestegen tot 62,7 miljard euro in
2013.
De tewerkstelling is gedaald met 1,3 procent, dat is een minder sterke daling dan bij de rest van de
verwerkende industrie. Momenteel stelt de sector 88.700 mensen tewerk, en zorgt ze indirect nog eens
voor 145.000 jobs in andere bedrijfstakken van de economie. In 10 jaar tijd is het sectoraandeel binnen de
totale industrie ononderbroken gestegen van 16 naar 18 procent.
De sector blijft de onbetwiste leider op het vlak van innovatie. De uitgaven van onderzoek en
ontwikkeling (O&O) hebben in 2013 een recordpeil van 3,1 miljard euro bereikt. De chemie,
kunststoffen en life sciences neemt bijna 60% van de totale uitgaven voor O&O van de verwerkende
industrie in ons land in beslag. Innovatie blijft van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de sector in
België en is nodig om de grote uitdagingen van de toekomst aan te gaan.
Daarnaast zijn de investeringen in vaste activa opnieuw gestegen tot 2 miljard euro, dat is bijna een
derde van alle industriële investeringen in België. De investeringen zijn van allerlei aard. Ongeveer 40
procent van de materiële investeringen in 2013 ging naar uitbreidingen en nieuwe productiecapaciteit. Een
derde ging naar de modernisering en vervanging van bestaande productie-eenheden en een kwart ging
naar milieu-, rationalisatie- en efficiëntiemaatregelen.
De chemie, kunststoffen en life sciences is een Belgische exporteur met een toenemend internationaal
belang. De export is blijven groeien tot 111 miljard euro, wat ongeveer een derde is van de totale export
van ons land. In sommige landen maken de producten uit de chemie en life sciences zelfs meer dan de
helft van de totale waarde van geïmporteerde goederen uit België uit. Met een structureel positief
handelssaldo van 25 miljard euro levert de sector de belangrijkste bijdrage aan de handelsbalans van
België en draagt ze op een cruciale wijze bij aan de welvaart van het land.
De sector van de chemie, kunststoffen en life sciences vertegenwoordigt 4% van de totale toegevoegde
waarde in Europa, terwijl de hele Belgische industrie slechts 2,4% van de verwerkende industrie in Europa
inneemt. Voorts maakt de sector ruim een kwart van de toegevoegde waarde van de verwerkende
industrie in België uit, terwijl het Europese gemiddelde op 16 procent ligt. Deze cijfers tonen aan hoe
gespecialiseerd de sector is in ons land.
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Wat de vooruitzichten betreft, bevestigen de meest recente conjuncturele indicatoren het gematigde
herstel dat midden 2013 is gestart na een wisselvallige start van het jaar. In onzekere tijden en door
snelle evoluties staat onze industrie immers voor grote uitdagingen om internationaal competitief te
blijven.
Het is noodzakelijk om een ambitieus industrieel beleid te voeren dat steunt op drie pijlers:
1. Geef voorrang aan het innovatieprincipe, een essentieel onderdeel om onze industrie te laten
opleven. Beleidsmakers moeten innovatie stimuleren en een open geest houden om nog nieuwe
en veelbelovende doorbraken in ons land te kunnen bereiken in domeinen als nanotechnologie,
biotechnologie of schaliegas.
2. Respecteer het level playing field, met andere woorden garandeer gelijkwaardige
concurrentievoorwaarden zodat bedrijven zich met gelijke wapens op de Europese en
internationale markten begeven. essenscia vraagt de beleidsmakers om de bedrijven geen
maatregelen op te leggen die strenger zijn dan de Europese eisen. Een dergelijk beleid houdt
meerkosten in voor onze bedrijven die hun competitiviteit ondermijnen.
Op vlak van energie zijn de unilateraal opgelegde Europese richtlijnen over de uitstoot van CO 2
en hernieuwbare energie financieel en technisch niet haalbaar. In 2011 was Europa
verantwoordelijk voor slechts 12 procent van de totale CO 2-uitstoot in de wereld. Alleen een
globale aanpak, gedreven door innovatie, maakt een klimaat- en energiebeleid efficiënt. Het
is essentieel om te blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling van beloftevolle technieken, in
plaats van het oversubsidiëren van niet-competitieve hernieuwbare energie.
3. Zorg voor een stabiel en rechtszeker beleidskader zodat de chemische en farmaceutische
industrie, die zelf veel innoveert maar ook kapitaalintensief is, investeringen blijft aantrekken. Die
gebeuren vaak op lange termijn.
De notionele intrestaftrek is hierbij ontegensprekelijk een belangrijke economische hefboom.
“De notionele intrestaftrek is vandaag ons belangrijkste verkoopargument in het buitenland. Het is
een heel krachtig instrument waardoor we een grote aantrekkingskracht hebben. Het beste bewijs
daarvan is dat Luxemburg een gelijkaardig systeem wil invoeren”, zegt Yves Verschueren,
gedelegeerd bestuurder van essenscia.
De sector stelt momenteel 10.000 mensen tewerk in O&O. essenscia pleit ervoor om de
maatregel van 80 procent vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing die geldt
voor Masters, uit te breiden naar technische en wetenschappelijke Bachelors. Zo zullen de
investeringen in O&O in ons land nog meer gestimuleerd worden.
De chemische industrie en life sciences is een sterk geglobaliseerde sector. Enkel ambitieuze
vrijhandelsakkoorden zullen de internationale handel bevorderen en de sector internationaal
versterken. De Verenigde Staten zijn, met 10 procent van onze export, de belangrijkste
handelspartners buiten Europa. essenscia vraagt Europa en de VS om snel tot een TransAtlantisch Vrijhandelsverdrag (TTIP) te komen. “Het vrijhandelsverdrag laat niet alleen toe de
douanetarieven af te schaffen, een besparing van 300 miljoen euro voor de Belgische chemische
sector, maar kan ook een betere samenwerking tot stand brengen rond regelgeving in de chemie.
Bovendien is er de mogelijkheid om te onderhandelen over een energieluik waarbij schaliegas
een optie wordt om de energiekosten te beperken. De energiekosten zijn immers bepalend voor
de competitiviteit van onze industrie en voor haar overlevingskansen in België”, zegt Wouter De
Geest, voorzitter van essenscia.
De jaarcijfers voor 2013 en de beleidsaanbevelingen van essenscia kan u terugvinden op
http://www.essenscia.be/nl/Document/Download/14109
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