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Dünya kimyasal ürün satışları (2021, 4,026 milyar Euro)
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İlk 10 sektör toplam AB27 imalat işletmelerinin %70'ini oluşturmaktadır



Tüketici kimyasalları en fazla sayıda kimyasal madde işletmesine sahiptir 



Kimyasal ürünler sektörü AB27 imalat sektöründe dördüncü en 
büyük üretici konumundadır



Kimyasal ürün sektörü* katma değer açısından lider sektördür



Petrokimya, AB27 kimya sektöründe en yüksek katma değere 
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bulunmaktadır



Tüketici kimyasalları sektörü, AB27 kimya sektöründeki en büyük işverendir
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AB27 İşgücü verimliliği %1,5 oranında artıyor (CAGR)



Kimyasal ürün sektörü* AB27 imalat sektöründeki en büyük 
yatırımcıdır



Petrokimya, AB27 kimya sektöründeki en büyük yatırımcıdır



Kimyasal ürünler* Avrupa Ekonomisindeki en büyük fazlayı 
oluşturmaktadır
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Cefic Hakkında
1972'de kurulan (Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi) Cefic, 
the European Chemical Industry Council, Avrupa'da 1.1 
milyon kişiye istihdam sağlayan ve dünya kimyasal madde
üretiminin %15'ini gerçekleştiren büyük, orta ve küçük
ölçekli kimya şirketlerinin sesidir. Cefic üyeleri, değer
zincirindeki çeşitli sektörleri temsil eden endüstri
dernekleri ile ortaklıklarla tamamlanan iş dünyasının en
aktif ağlarından birini oluşturmaktadır. Üyelerimizin tam 
listesi Cefic internet sitesinde görülebilir.

Cefic, tüm dünyadaki kimyasal madde imalatçılarını ve 
üreticilerini temsil eden
ve dünya çapında kimyasal madde yönetimini iyileştirmek
için UNEP ve OECD gibi küresel kuruluşlarla mevcut
işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Uluslararası Kimyasal
Birlikler Konseyi'nin (ICCA) aktif bir üyesidir.

https://cefic.org/about-us/membership/
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