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Stand van zaken in Duitsland vs Nederland 



Crisis fails to dent 
German optimism 

German business 
confidence still 
upbeat. 
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Maar hoe gaat het in de Duitse 

procesindustrie?  



 

Nogal breed begrip: chemie, pharma, food, kunststoffen, bulk……. 

 

In de kern gaat het om een tweetal hoofdgroepen:  

1. Chemie en pharma => Verband der Chemischen Industrie (VCI) 

2. Levensmiddelen(techniek) => Bundesvereinigung der deutschen 

Ernährungsindustrie (BVE) 

 

Duitse procesindustrie: definitie 



Belangrijkste industriebranches in Duitsland  



Productiegroei: 2000-2010 per jaar 
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Gemiddeld 1,2 % 
Beide branches kennen hun eigen 

dynamiek en verschillen aanzienlijk in 

structuur, mate van globalisering en 

afzetkanalen 
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Industrie (90%) 

Food groeit door huidige binnenlandse vraag veel harder, terwijl 

chemie/pharma relatief constant blijft. Maar is Food daardoor op dit 

moment interessanter voor de Nederlandse toeleverancier? 



 
 

• Korte weg naar de consument 

• Hoge prijsdruk: relatief weinig investeringen, maar nog altijd 10% meer 

dan in 2011 (tegenover 16% in de totale industrie) 

• Investeringen vooral gericht op vernieuwing en revisie i.p.v. 

capaciteitsuitbreiding 

• Sterke omzetgroei door binnenlandse vraag: 8% meer dan 2011, maar de 

winst pakt vooral de handel! 

• Niches: professionalisering van bio, toennemende producerende 

kleinbedrijven binnen agro 

• Trends: meer hygiëne en veiligheid, meer automatisering 

 

 

 

Kenmerken huidige stand Duitse food industrie 

 



 
 

• Chemie staat aan de basis: van automobiel tot hoestdrank 

• Bovengemiddeld loonniveau; veel specialisten 

• Bovengemiddeld hoog investeringsniveau ( alleen automobiel investeert 

meer) wordt gedreven door innovatie: Duitsland heeft weinig eigen 

grondstoffen en door hoge lonen is innovatie noodzaak.  

• Zeer internationaal met wereldwijde multinationals als BASF, Linde, Bayer, 

Fresenius, Evonik. 

• 90% is MKB die door grootbedrijf voorzien worden van grondstoffen 

• Groeistagnatie in 2012  

• Trends: hogere grondstof- en energieprijzen, meer output minder uitstoot, 

bio-economie (milieu) 

 

 

Kenmerken huidige stand Duitse chemie en pharma industrie 

 



Wo spielt die Musik?  

Chemie/ pharma: 

1. Nordrhein-Westfalen 

2. Rheinland-Pfalz 

3. Hessen 

 

 Een groot deel van de 

chemische bedrijven zitten op 

zogenaamde “Chemieparks” 

 

 

Food (producerend-verwerkend) 

1. Nordrhein-Westfalen 

2. Beieren 

3. Baden-Württemberg 

 

 Nieuwe landen ontwikkelen zich 

positief 

 



 
 

• Interessante beurzen: Anuga, Internorga, Achema, Intercool, Interpack, 

Schüttgut, Entsorga 

• Links:  

– www.chemicalparks.com 

– www.vci.de 

– www.bve-online.de 

– www.chemsite.de 

– www.chemcologne.de 

– www.pua24.net 

– www.bulk-online.com 
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