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Prezes Zarządu  

Szanowni Państwo! 

Oddajemy na Państwa ręce dane staty-

styczne polskiego przemysłu chemiczne-

go za 2013 r.  

Polski sektor chemiczny wykazuje stał ten-

dencję wzrostową, co szczególnie poka-

zują wskaźniki w zakresie między innymi 

produkcji sprzedanej czy nakładów inwe-

stycyjnych. Wartość wspomnianej pro-

dukcji sprzedanej branży chemicznej nie-

przerwanie rośnie od 1995 roku osiągając 

poziom ok. 134,4 mld zł za rok 2013, co 

jest wynikiem lepszym od roku poprzed-

niego o ok. 3 mld zł i o prawie 10 mld w 

stosunku do roku 2011. Nakłady inwesty-

cyjne w 2013 roku w sektorze wzrosły  

o prawie 4% w odniesieniu do roku po-

przedzającego. Na podkreślenie zasługu-

je fakt, iż mimo trudnego otoczenia ma-

kroekonomicznego, szczególnie zmienne-

go po okresie kryzysu z lat 2008-2009, sek-

tor chemiczny w Polsce odnotowuje 

wzrosty szczególnie w zakresie dynamiki 

przychodów ze sprzedaży na poziomie 

3,8% dla przemysłu chemicznego ogó-

łem. Składają się na to pozytywne sygna-

ły napływające ze strony podsektorów 

takich jak przetwórstwa przemysłowego, 

produkcji wyrobów chemicznych i pro-

dukcji wyrobów gumowych i z tworzyw 

sztucznych, dla których od kilku lat regu-

larnie odnotowuje się wzrosty dynamiki 

sprzedaży,  dla których wzrost za rok 2013 

w stosunku do roku 2012 wyniósł odpo-

wiednio: 12,5%, 15,7%, 19,9%.  

Podkreślić należy także fakt poprawiają-

cego się bilansu w zakresie handlu zagra-

nicznego chemikaliami. Ujemne saldo 

eksport/import maleje i zmniejszyło się w 

roku 2013 w stosunku do roku 2012 o ok. 

0,6 mld EUR.  

Wyrażam głęboką nadzieję, iż informacje 

zawarte w niniejszej publikacji  będą Pań-

stwu pomocne i posłużą do obiektywnej 

oceny kluczowej dla Polski gałęzi przemy-

słu jakim jest bez wątpienia przemysł che-

miczny.  
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BASF Polska współpracuje z Centrum Nauki Kopernik od 2010 

roku jako partner licznych wydarzeń i projektów promujących 

naukę oraz jako wyłączny partner laboratorium chemicznego. 

Znajduje się ono na pierwszym piętrze budynku Centrum Nauki 

Kopernik przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie. Jest 

jednym z czterech laboratoriów edukacyjnych (chemia, fizyka, 

biologia, robotyka) w ofercie Centrum Nauki Kopernik. Laborato-

rium chemiczne odwiedza rocznie ok. 10 000 uczniów ze szkół w 

całej Polsce. 

Koncepcja programowa laboratorium chemicznego BASF i CNK 

kładzie mocny nacisk na osobiste zaangażowanie uczestników 

w zajęcia. Służą temu eksperymenty i doświadczenia wykonywa-

ne przez nich samodzielnie, zgodnie z instrukcjami prowadzące-

go. Laboratorium CNK nie ogranicza tematów swoich zajęć do 

jednego obszaru chemii. Podstawowym założeniem jest wspiera-

nie szkół w realizowaniu podstawy programowej MEN. Specyfiku-

je ona 25 tematów zajęć laboratoryjnych dla szkół gimnazjal-

nych i 42 tematy zajęć laboratoryjnych dla szkół ponadgimna-

zjalnych. Centrum Nauki Kopernik chce umożliwić nauczycielom 

przeprowadzanie doświadczeń w atrakcyjnej formie.  

BASF wraz z CNK organizuje liczne imprezy popularyzujące  

chemię. Ostatnie takie wydarzenie – „Chemia to my, czyli week-

end z pierwiastkami” odbyło się 18 i 19 października br. Odwie-

dzający mogli samodzielnie rozpuścić metale, poznać podstawy 

kuchni molekularnej, wyprodukować papier i odkryć tajniki druku 

3D. Razem ze specjalistami z firmy BASF odwiedzający Centrum 

Nauki Kopernik mogli samodzielnie wytworzyć żel do mycia, a ze 

starego papieru wyprodukować nowy. Można też było zoba-

czyć w jaki sposób otrzymuje się piankę poliuretanową.  

W ramach wydarzenia odbyły się także warsztaty dostępne w 

ramach biletu wstępu na wystawy, podczas których można się 

było dowiedzieć m.in.: co oznacza litera E na etykietkach kupo-

wanych produktów, jakich materiałów używa się do druku 3D 

oraz co można zrobić z czarnego złota.  

 BASF wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego w Centrum Nauki Kopernik 
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Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej kraju  

W 2013 roku wzrost dynamiki produktu krajowego brutto Polski był niższy od uzyskanego w roku poprzednim, gdyż wyniósł zaledwie 

1,6%. Niższy wzrost dynamiki zaobserwowano również w przypadku  wartości dodanej brutto oraz cen towarów i usług konsumpcyj-

nych. Ponadto nastąpił regres produkcji sprzedanej przemysłu, gdzie odnotowano spadek indeksu o 1,3%. Średnioroczny kurs złotów-

ki do euro w porównaniu z rokiem poprzednim uległ niewielkim zmianom.  

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą Polski w latach 2010-2013 (rok poprzedni = 100). 

Wyszczególnienie 

Rok 

2010 2011 2012 2013 

Dynamika produktu krajowego brutto [%] 103,9 104,5 102,0 101,6 

Dynamika wartości dodanej brutto [%] 103,7 104,5 102,0 101,5 

Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnio-

roczna) [%] 
102,6 104,3 103,7 100,9 

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu [%] 102,1 107,6 103,3 98,7 

Średnioroczny kurs EUR:PLN 3,99 4,12 4,19 4,20 

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 7 – GUS, sierpień 2014 

W ostatnim ćwierćwieczu nastąpiło znaczące ożywienie aktywności gospodarczej Polski. PKB w roku 2013 był ponad 

dwukrotnie wyższy niż w 1989 roku. Jednak zdeterminowana zmianami koniunktury gospodarczej dynamika wzrostu 

gospodarczego w poszczególnych latach była dość zróżnicowana. Przypadająca na okres transformacji, akcesja 

Polski do UE, stanowiła czynnik dynamizujący rozwój gospodarczy. Aktywność gospodarcza osiągnęła swoje maksi-

mum w roku 2007. W okresie globalnego kryzysu finansowego lat 2008 i 2009 gospodarka Polski, mimo istotnego spo-

wolnienia tempa wzrostu, okazała się jedną z najbardziej odpornych na jego negatywny wpływ. Stabilny i trwały 

wzrost polskiej gospodarki spowodował, że poziom PKB w naszym kraju w 2013 roku był o 14,2% wyższy niż w 2008 ro-

ku, czyli w okresie zanim ujawniły się w większości krajów UE efekty kryzysu. Druga pod tym względem Szwecja może 

poszczycić się 6,7% wzrostem, zaś w całej UE spadek PKB przekroczył 1%. 

W wyniku szybszego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce niż w Unii Europejskiej (28) następuje systematyczny 

wzrost relacji PKB per capita Polski do PKB per capita Unii. Wg parytetu siły nabywczej relacja wzrosła z 42,8% w roku 

1995 do 60,5% w roku 2009 i 68,2% w roku 2013. 

W 2012 roku PKB wzrósł o 2,0%, ale tempo wzrostu zmniejszało się systematycznie z kwartału na kwartał (od 3,7%  

w I kwartale do 0,7% w IV kwartale). Ta negatywna tendencja była jeszcze kontynuowana w I kwartale 2013 roku, 

kiedy to PKB wzrósł zaledwie o 0,4%. Poczynając od II kwartału 2013 roku notuje się stopniowy wzrost aktywności  

gospodarczej wyrażający się przyspieszonym, z kwartału na kwartał, tempem wzrostu PKB. W II kwartale PKB zwiększył 

się o 0,8%, w III o 2,0%, a w IV o 2,7%. Ostatecznie w skali roku PKB zwiększył się o 1,6%.  

W latach 2012 i 2013 popyt krajowy nie przyczyniał się do wzrostu PKB (w 2012 jego wkład był negatywny – 0,1 pkt. 

proc. a w 2013 roku neutralny). W takiej sytuacji jedynym czynnikiem umożliwiającym wzrost PKB był eksport netto, 

którego wkład w kolejnych latach wynosił odpowiednio 2,1 pkt. proc. oraz 1,6 pkt. proc. 

W okresie transformacji nastąpił dynamiczny wzrost produkcji sprzedanej przemysłu. W roku 2013 była ona 3,2-krotnie 

wyższa niż w 1990 roku (w cenach stałych). Średnioroczne tempo wzrostu produkcji wyniosło 5,2%. Zasadnicze zmia-

ny nastąpiły w strukturze produkcji wg sektorów własnościowych. Udział sektora prywatnego w produkcji przemysło-

wej zwiększył się (w cenach bieżących) z 34,6% w roku 1993 do 88,9% w roku 2013. Istotne zmiany świadczące o uno-

wocześnieniu gospodarki dotyczą także produkcji poszczególnych wyrobów. Zmniejszyła się produkcja wyrobów tzw. 

przemysłu ciężkiego (charakteryzujących się relatywnie niskim udziałem wartości dodanej, a ponadto niekorzystnie 

wpływających na środowisko naturalne) i jednocześnie wzrosła produkcja wyrobów nowoczesnych 

(charakteryzujących się relatywnie wysokim udziałem wartości dodanej). 
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Po relatywnie szybkim wzroście produkcji przemysłowej w latach 2010 i 2011 (odpowiednio o 9,0% i 7,5%) w dwóch 

kolejnych latach nastąpiło znaczące spowolnienie tempa wzrostu. W roku 2012 produkcja wzrosła o 0,5%, a w 2013 

roku tempo wzrostu nieznacznie przyspieszyło, do 2,1%. W dwóch pierwszych kwartałach 2012 roku tempo wzrostu 

istotnie wyhamowało, a w III oraz IV kwartale wystąpiły spadki produkcji. Także w I kwartale 2013 roku odnotowano 

spadek produkcji. Począwszy od II kwartału 2013 roku produkcja wzrasta w dość umiarkowanym tempie, nie przekra-

czającym 5%.  

Decydujący wpływ na dynamikę produkcji przemysłu ma sekcja przetwórstwa przemysłowego, partycypująca w 

ponad 80% w produkcji całkowitej. W sekcji tej produkcja w 2013 roku wzrosła o 2,2%. Jedyną sekcją, w której w 2013 

roku odnotowano spadek produkcji (o 0,1%) było wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, gorącą 

wodę i parę wodną. 

Występujące w Polsce tendencje w zakresie kształtowania się dynamiki produkcji przemysłowej w poszczególnych 

sekcjach w długim okresie, zgodne są z tendencjami w krajach gospodarczo rozwiniętych. Najszybciej wzrasta pro-

dukcja w przemyśle przetwórczym, który decyduje o kształtowaniu się dynamiki w całym przemyśle. Natomiast w 

górnictwie i wydobywaniu następuje ograniczenie działalności. W 2013 roku, w porównaniu z rokiem 2005, produkcja 

przemysłowa ogółem wzrosła o 46,8%, w tym produkcja przemysłu przetwórczego zwiększyła się o 57,2%, a produk-

cja górnictwa i wydobywania zmniejszyła się o 5,0%. W tym samym czasie produkcja sekcji wytwarzania i zaopatry-

wania w energię elektryczną, gaz i gorącą wodę zmniejszyła się o 4,6%. W dostawie wody, gospodarowaniu ścieka-

mi i odpadami odnotowano wzrost o 43,7%. 

Źródło: Polska 2014, Raport o stanie gospodarki – Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2014 
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Sytuacja ekonomiczna przemysłu chemicznego 
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Tabela 2. Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego w 2013 roku (rok poprzedni = 100). 

Wyszczególnienie 2012 [mln zł] 
2013 [mln] 

Dynamika 2013/2012 [%] 
PLN EUR 

Przemysł chemiczny ogółem 

przychody ze sprzedaży 123450 128182 30538 103,8 

koszty wytworzenia 114833 118216 28163 102,9 

wynik finansowy brutto 7424 9871 2352 133,0 

wynik finansowy netto 6299 8515 2029 135,2 

Produkcja wyrobów chemicznych 

przychody ze sprzedaży 55807 55106 13128 98,7 

koszty wytworzenia 51867 51285 12218 98,9 

wynik finansowy brutto 3236 3965 944 122,5 

wynik finansowy netto 2764 3353 799 121,3 

Produkcja wyrobów farmaceutycznych 

przychody ze sprzedaży 13265 14143 3369 106,6 

koszty wytworzenia 11945 12425 2960 104,0 

wynik finansowy brutto 993 1734 413 174,6 

wynik finansowy netto 820 1467 349 178,9 

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 

przychody ze sprzedaży 54378 58933 14040 108,4 

koszty wytworzenia 51021 54505 12985 106,8 

wynik finansowy brutto 3195 4173 994 130,6 

wynik finansowy netto 2715 3696 880 136,1 

Sytuacja ekonomiczna przemysłu chemicznego 

Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego 

W minionym roku zarejestrowano zdecydowane polepszenie wyników finansowych we wszystkich trzech działach przemysłu chemicz-

nego. Najwyższym wzrostem dynamiki wyniku finansowego netto w ujęciu rocznym wykazały się przedsiębiorstwa farmaceutyczne 

osiągając wzrost rzędu 78,9%, natomiast w przemyśle chemicznym ogółem wynik finansowy netto w rozpatrywanym okresie wzrósł o 

35,2%. 

Całkowite przychody ze sprzedaży przemysłu chemicznego wyniosły 128 182 milionów złotych, czyli o 3,8 % więcej niż w roku poprzed-

nim. Otrzymany wynik to 10,4 % wartości całkowitych przychodów ze sprzedaży przemysłu ogółem. Przemysł chemiczny stanowi pod 

względem wartości sprzedaży czwartą branżę w kraju. Wyższe wyniki otrzymano w sektorach produkcji artykułów spożywczych, koksu 

i produktów rafinacji ropy naftowej oraz w sektorze zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. 

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 7 – GUS, sierpień 2014 
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Wykres 1. Dynamika kosztów i przychodów w przemyśle chemicznym w 2013 roku w odniesieniu do roku 2012. 

Wśród trzech grup przemysłu chemicznego najlepsze wyniki pod względem zmiany wartości przychodów otrzymano w przypadku 

wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, gdzie wzrost przychodów wyniósł 8,4% przy mniejszym tempie wzrostu kosztów (6,8%). 

Podobną zależnością charakteryzuje się przemysł farmaceutyczny. Natomiast w przypadku wyrobów chemicznych  zanotowano  

regresję dynamiki przychodów i kosztów, gdzie tempo wzrostu kosztów produkcji jest wyższe o 0,2% w stosunku do wzrostu przycho-

dów ze sprzedaży.   

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 7 – GUS, sierpień 2014 
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Wyszczególnienie 

Wskaźnik  

rentowności  

obrotu brutto 

Wskaźnik  

rentowności 

obrotu netto 

Wskaźnik  

płynności  

I stopnia 

Wskaźnik  

płynności  

II stopnia 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Przemysł ogółem 5,6 4,5 4,7 3,8 32,3 35,0 99,9 96,8 

Przetwórstwo przemysłowe ogółem 4,4 4,7 3,8 4,1 27,7 29,4 97,4 97,1 

Produkcja wyrobów chemicznych 5,6 7,0 4,8 5,9 39,3 38,7 114,1 109,9 

Produkcja wyrobów farmaceutycznych 7,2 10,9 5,9 9,2 45,8 54,3 136,6 143,0 

Produkcja wyrobów gumowych i z two-

rzyw sztucznych 
5,7 6,9 4,9 6,1 29,5 32,5 116,2 121,9 

Podstawowe wskaźniki finansowe 

Pomimo, iż wskaźniki rentowności w przemyśle uległy pogorszeniu, to w sektorze przemysłu chemicznego odnotowano ich znacz-

ną poprawę: produkcja wyrobów chemicznych o 1,4 punktu procentowego, w przemyśle farmaceutycznym o 3,7 punktu pro-

centowego, a w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych o 1,2 punktu procentowego. Również wskaźniki płynności finansowej 

w sektorze chemicznym uległy ogólnej poprawie.   

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 7 – GUS, sierpień 2014 

Tabela 3. Podstawowe wskaźniki finansowe w latach 2012-2013. 
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Produkcja przemysłu chemicznego 
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Wykres 2. Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego na przestrzeni lat 1995-2013 w miliardach z złotych  

Produkcja przemysłu chemicznego 

Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego 

Całkowita wartość produkcji sprzedanej przemysłu chemicznego ogółem w 2013 roku wyniosła  134,4 miliardów złotych. Stanowi to 

11,7% produkcji sprzedanej przemysłu ogółem, przy czym największym udziałem charakteryzują się przedsiębiorstwa produkcji wyro-

bów z gumy i tworzyw sztucznych (5,85%). Kolejno udział producentów chemikaliów i wyrobów chemicznych w przemyśle krajowym 

ogółem to 4,86%, a producentów wyrobów farmaceutycznych to zaledwie niecały 1%.  

Źródło Główny Urząd Statystyczny 

Tabela 4. Udział przemysłu chemicznego w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem w 2013 roku. 

Wyszczególnienie 
Wartość produkcji  

sprzedanej [mld zł] 

Udział w przemyśle  

ogółem [%] 

Przemysł chemiczny ogółem 134,41 11,70 

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 55,83 4,86 

Produkcja wyrobów farmaceutycznych 11,38 0,99 

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 67,20 5,85 

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 7 – GUS, sierpień 2014 
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Dynamika produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego na przestrzeni ostatnich trzech lat ma tendencje wzro-

stową osiągając w rozpatrywanym roku wzrost o 12,5% w stosunku do roku 2012. Podobną zależnością charakteryzuje 

się produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych. Jedynie sektor produkcji wyrobów chemicznych odznacza 

się spadkiem indeksu produkcji sprzedanej.    

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 7 – GUS, 

sierpień 2014  

Wskaźnik koniunktury przetwórstwa przemysłowego, w tym we wszystkich trzech gałęziach przemysłu chemicznego, na przestrzeni lat 

2012-2013 ulegał wysokiej fluktuacji. Wartość produkcji sprzedanej ulegała kwartalnym zmianom ostatecznie powodując, iż pod  

koniec roku przeważały nastroje minorowe. 

Wykres 3. Porównanie dynamiki produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego oraz wyrobów chemicznych, farmaceutycz-

nych, gumowych i z tworzyw sztucznych w latach 2011-2013  
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Wykres 4. Produkcja sprzedana i wskaźnik koniunktury przetwórstwa przemysłowego ogółem w latach 2012-2013. 

Wykres 5. Produkcja sprzedana i wskaźnik koniunktury wyrobów chemicznych w latach 2012-2013. 

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 7 – GUS, sierpień 2014 

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 7 – GUS, sierpień 2014 
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BASF  

W BASF tworzymy chemię — i robimy to już od 150 lat. Oferujemy szeroki asortyment wyrobów od chemikaliów, two-

rzyw sztucznych, dodatków uszlachetniających i środków ochrony roślin po ropę naftową i gaz. Jako lider na świato-

wym rynku produktów chemicznych łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społecz-

ną. Poprzez naukę i innowacje umożliwiamy naszym klientom z niemal wszystkich branż zaspokajanie aktualnych  

i przyszłych potrzeb społeczeństwa. Nasze produkty i rozwiązania przyczyniają się do zachowania zasobów, zapewnie-

nia wyżywienia i poprawy jakości życia. Podsumowaliśmy ten wkład, formułując cel naszej firmy: tworzymy chemię dla 

zrównoważonej przyszłości.  W roku 2013 BASF odnotował sprzedaż na poziomie około 74 mld euro, a liczba zatrudnio-

nych pracowników według stanu na koniec roku wyniosła ponad 112 000 osób. Akcje BASF notowane są na giełdach 

we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie 

internetowej www.basf.com  

O firmie BASF w Polsce  

Portfolio BASF w Polsce obejmuje m.in. chemikalia, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym 

domieszki do betonu) oraz lakiery samochodowe. Centrala firmy BASF mieści się w Al. Jerozolimskich w Warszawie.  

W Polsce działają trzy zakłady produkcyjne firmy BASF: w Myślenicach w pobliżu Krakowa (domieszki do betonu),  

w Śremie w pobliżu Poznania (systemy poliuretanowe, centrala dystrybucyjno-logistyczna działu chemii budowlanej) 

oraz uruchomiona w lipcu 2014 fabryka katalizatorów samochodowych w Środzie Śląskiej pod Wrocławiem.  

BASF to firma zaangażowana społecznie, wspierająca wydarzenia edukacyjne. Firma jest wyłącznym partnerem labo-

ratorium chemicznego w Centrum Nauki Kopernik, które jest rocznie odwiedzane przez ok. 10.000 osób. Firma podpisa-

ła także umowę  dotyczącą współpracy w zakresie działań edukacyjnych z Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Dzięki 

temu w Humanitarium powstaną dwa, nowe laboratoria chemiczne, które umożliwią pokazanie dzieciom, jak bawić 

się nauką i jak prowadzić niezwykłe doświadczenia. 

Ponadto BASF uruchomił i prowadzi stronę www.chemiatomy.pl, zachęcającą dzieci i młodzież do zgłębiania tajników 

chemii. Poprzez szereg projektów BASF realizuje zasadę „We create chemistry for a sustainable future“ (Tworzymy  

chemię dla zrównoważonej przyszłości). Więcej informacji na www.chemiatomy.pl  

Dziś BASF zatrudnia w Polsce ok. 430 pracowników, a obroty grupy w Polsce w 2013 roku wyniosły 722 miliony euro.  

Od maja 2012 r. Dyrektorem Zarządzającym BASF Polska jest dr Dirk Elvermann. Więcej informacji na basf.pl 
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Wykres 6. Produkcja sprzedana i wskaźnik koniunktury wyrobów farmaceutycznych w latach 2012-2013. 

Wykres 7. Produkcja sprzedana i wskaźnik koniunktury wyrobów gumowych oraz z tworzyw sztucznych. 

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 7 – GUS, sierpień 2014 

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 7 – GUS, sierpień 2014 
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Wykres 8. Struktura produkcji wyrobów chemicznych, farmaceutycznych oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych w 2013 roku. 

Wielkość produkcji wyrobów chemicznych 

W 2013 roku dominowała produkcja wyrobów chemicznych organicznych obejmująca chemikalia bazowe (34,9%) oraz wyrobów 

nieorganicznych, również obejmująca chemikalia bazowe (31,3%,).  

Produkcja alkoholu etylowego nieskażonego w ilości 5 216 074 hl stanowi największą produkcję w sektorze chemikaliów i wyrobów 

chemicznych. Dla sektora farmaceutycznego, gumowego i tworzyw sztucznych są to odpowiednio witaminy i ich pochodne (2 284 t) 

oraz wyroby z gumy (907 173 t). 

Analizując dynamikę zmian wielkości produkcji wyrobów chemicznych, farmaceutycznych, gumowych i z tworzyw sztucznych  

w stosunku do roku 2012 stwierdzono, że znaczącym wzrostem produkcji odznaczają się kolejno dla każdego z sektorów: rozpuszczal-

niki i rozcieńczalniki złożone organiczne, na bazie octanu butylu (69,2 %); prowitaminy, witaminy i ich pochodne (10-krotny wzrost) 

oraz przewody giętkie z gumy wzmocnione  metalem (86,8 %). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Tabela 5. Produkcja wyrobów chemicznych, farmaceutycznych oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych w 2013 roku, gdzie:  

t-tona, hl-hektolitry, m-metry, szt-sztuki. 

Wyroby 
Jednostka  

miary 
Produkcja 2013 

Dynamika 

2013/2012 [%] 

Chemikalia i wyroby chemiczne 

Biele cynkowe t 13 077 132,0 

Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; 

organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescen-

cyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe i prepa-

raty  wytworzone na ich bazie t 6 828 110,4 

Syntetyczne, organiczne substancje garbujące t 100% 3 100,0 

Pigmenty oraz preparaty na bazie dwutlenku tytanowego,  zawierające 

co najmniej 80% masy dwutlenku tytanowego 

t 38 846 97,7 

t TiO2 35 785 97,3 

Chlor t Cl 267 509 90,4 

Kwas solny techniczny t HCl 44 949 60,0 

Kwas siarkowy (w przeliczeniu na 100%) tys. t H2 SO4 1 462 86,4 

Oleum (w przeliczeniu na 100%) tys. t H2 SO4 218 100,5 

Kwas fosforowy (kwas ortofosforowy) t P2O5 224 310 82,6 

Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna), stały 

t 77 496 105,2 

t NaOH 76 408 105,6 

t 96% NaOH 79 591 105,6 

Wodorotlenek sodu w roztworze wodnym (ług sodowy lub ciekła soda 

kaustyczna) 

t 830 019 103,6 

t NaOH 303 992 101,4 

t 96%NaOH 316 664 101,4 

Węglan sodu t Na2CO3 1 051 924 94,2 

Siarka (z wyjątkiem surowej, sublimowanej, strąconej i koloidalnej) 
t 99 602 94,5 

t S 98 590 94,0 

Etylen t 487 088 107,6 

Propylen t 351 615 108,0 

Butadien-1,3 t 52 602 92,2 

Acetylen techniczny, rozpuszczalny (spawalniczy) t 4 422 73,5 

Benzen t 260 008 116,6 

Toluen t 17 695 71,8 

o-ksylen t 30 1,8 

p-ksylen t 371 353 118,6 

Metanol t CH3OH 260 67,0 

Butanol-1 (alkohol n-butylowy) t C4H9OH 30 086 102,3 

Butanole (inne niż butanol-1 (alkohol n-butylowy))  t 15 069 109,5 

Glicerol (także syntetyczny), z wyłączeniem surowego, wód glicerolo-

wych i ługów glicerolowych t 19 552 111,8 

Fenol 
t 35 701 103,1 

t C6H5OH 35 687 103,1 

Kwas octowy 
t 8 432 111,0 

t CH3COOH 8 238 112,1 
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Wyroby 
Jednostka  

miary Produkcja 2013 

Dynamika 

2013/2012 [%] 

Bezwodnik ftalowy; kwas tereftalowy i jego sole t 574 549 117,0 

6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) t 159 916 98,1 

Metanal (formaldehyd) t 218 535 98,8 

Aceton t 23 204 103,1 

Węgiel drzewny t 99 456 112,1 

Benzol (benzen); toluol (toluen) i ksylol (ksyleny) t 111 108 108,2 

Alkohol etylowy nieskażony hl  100% 5 216 074 96,1 

   w tym spirytus rektyfikowany (alkohol etylowy) hl  100% 1 465 285 88,5 

Alkohol etylowy i pozostałe alkohole skażone o dowolnej mocy hl  100% 652 663 144,8 

Kwas azotowy techniczny t HNO3 2 279 669 98,2 

Amoniak gazowy syntetyczny t NH3 1 287 824 101,4 

Amoniak ciekły syntetyczny (skroplony) t NH3 1 194 327 95,0 

Nawozy mineralne lub chemiczne; z tego t 7 340 802 95,1 

    azotowe t 5 406 997 99,1 

    fosforowe t 311 122 82,8 

    potasowe t 9 111 47952,6 

    wieloskładnikowe t 1 613 572 85,4 

Nawozy mineralne lub chemiczne w przeliczeniu na czysty składnik, łącz-

nie z wieloskładnikowymi; z tego t 2 511 000 93,0 

     azotowe łącznie z wieloskładnikowymi t 1 833 620 97,5 

     fosforowe łącznie z wieloskładnikowymi t 371 768 78,4 

     potasowe łącznie z wieloskładnikowymi t 305 612 88,2 

Siarczan amonu 
t 609 309 98,8 

t  N 127 613 99,0 

Azotan amonu 
t 1 272 265 91,6 

t  N 432 634 89,1 

Mieszaniny azotanu amonowego z węglanem wapnia, o zawartości azo-

tu mniejszej lub równej 28% masy 

t 1 243 291 106,2 

t  N 335 054 111,4 

t 25% N 1 340 218 111,4 

Mieszaniny azotanu amonowego z węglanem wapnia, o zawartości azo-

tu większej niż 28% masy 

t 325 362 102,8 

t  N 103 746 103,2 

t 25% N 414 986 103,2 

Superfosfaty 
t 310 753 82,9 

t  P2O5 66 617 77,6 

Tworzywa sztuczne t 2 998 914 106,5 

Polimery etylenu t 350 930 103,2 

   w tym polietylen t 347 110 102,8 

Polimery styrenu;     w tym t 135 731 94,8 

    polistyren do spieniania t 77 655 90,0 

     polistyren (z wyjątkiem tego do spieniania) t 47 634 103,9 

Polichlorek winylu, nie zmieszany z innymi substancjami t 306 129 117,1 

Polichlorek winylu nieuplastyczniony,  zmieszany z dowolną substancją t 37 027 135,8 

Polichlorek winylu uplastyczniony, zmieszany z dowolną substancją t 85 433 107,9 

Żywice epoksydowe t 21 956 83,0 
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Wyroby 
Jednostka  

miary Produkcja 2013 

Dynamika 

2013/2012 [%] 

Żywice alkidowe t 28 991 110,4 

Polimery propylenu i innych alkenów t 377 990 110,6 

    w tym polipropylen t 265 031 106,8 

Polimery akrylu t 9 668 120,7 

Poliamidy t 123 495 112,6 

Celuloza i jej pochodne chemiczne t - - 

Kauczuk syntetyczny t 196 789 102,0 

    w tym lateks syntetyczny t 9 962 95,2 

Pestycydy t 33 438 114,5 

Farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska, gotowe 

sykatywy i masy uszczelniające t 1 127 246 106,6 

    w tym farby i pokosty (łącznie z emaliami i lakierami) na bazie polime-

rów akrylowych lub winylowych, w środowisku wodnym 

t 310 264 95,5 

hl 2 264 545 96,8 

Farby i pokosty na bazie polimerów syntetycznych lub polimerów natural-

nych modyfikowanych chemicznie, w środowisku niewodnym; a tym: t 146 676 109,8 

    farby i pokosty na bazie poliestrów, rozproszone lub rozpuszczone w 

środowisku niewodnym, o masie rozpuszczalnika organicznego większej 

niż 50% masy roztworu, włączając emalie i lakiery 

t 6 717 92,4 

hl 63 424 95,4 

    farby i pokosty na bazie poliestrów, rozproszone lub rozpuszczone w 

środowisku niewodnym, pozostałe, włączając emalie i lakiery 

t 36 465 103,0 

hl 322 485 103,5 

    farby i pokosty na bazie polimerów akrylowych lub winylowych,  roz-

proszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym, o masie rozpusz-

czalnika przekraczającej 50%  masy roztworu, włączając emalie i lakiery 

t 3 455 86,8 

hl 33 576 87,6 

         farby i pokosty na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, 

rozproszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym, pozostałe, włą-

czając emalie i lakiery 

t 24 766 101,0 

hl 185 369 101,6 

Emalie i glazury szkliste, pobiałki (masy lejne) oraz podobne preparaty t 396 389 123,6 

Materiały ciekłe do wytwarzania połysku i podobne preparaty, fryta 

szklana     i pozostałe szkło, w postaci proszku, granulek lub płatków t 14 359 112,0 

Farby suche t 372 142,5 

Preparaty powierzchniowe nieogniotrwałe na fasady, ściany wewnętrz-

ne, sufity itp.. t 114 108 95,1 

Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki złożone organiczne, na bazie octanu 

butylu t 2 151 169,2 

Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki złożone organiczne, pozostałe t 18 468 82,0 

Mydło i produkty organiczne powierzchniowo czynne i preparaty stoso-

wane jako mydło t 140 294 115,4 

Preparaty do prania i czyszczenia nawet zawierające mydło, pakowane 

do sprzedaży detalicznej t 754 119 104,5 

Preparaty powierzchniowo czynne nawet zawierające mydło, niepako-

wane do sprzedaży detalicznej t 28 528 76,9 

Kosmetyki do pielęgnacji włosów t 123 778 111,2 

Zapałki t 5 131 100,5 

Kleje na bazie kauczuku naturalnego t 1 361 112,9 

Kleje na bazie żywic syntetycznych t 16 397 87,7 

Kleje na bazie kauczuków syntetycznych t 6 174 104,9 

Mieszaniny substancji zapachowych oparte na jednej lub kilku takich 

substancjach, stosowane jako surowce w przemyśle spożywczym i do 

produkcji napojów t 2 867 81,2 

Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wy-

robów t 3 162 76,3 

Środki zapobiegające zamarzaniu i płyny przeciwoblodzeniowe t 108 196 95,4 

Węgiel aktywny t 1 083 53,6 

Włókna chemiczne t 47 272 98,3 

Włókna syntetyczne t 47 272 98,3 

w tym kable i włókna cięte syntetyczne, niezgrzeblone, nieczesane, z 

poliestrów t 26 158 103,0 
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BASF uruchomił w Środzie Śląskiej swój największy w Europie 

zakład produkcji katalizatorów samochodowych  

BASF uruchomił w Środzie Śląskiej swój największy w Europie za-

kład produkcji katalizatorów samochodowych  

 Inwestycja wynosząca ogółem 150 mln euro podwoi mo-

ce produkcyjne regionu i stworzy 400 miejsc pracy 

 Zakład obsłuży wzrost popytu na katalizatory wynikający  

z surowych norm emisji spalin Euro 6/VI 

18 lipca 2014 r. firma BASF uruchomiła swój nowy zakład produkcji 

katalizatorów spalin do samochodów na terenie Legnickiej Spe-

cjalnej Strefy Ekonomicznej w Środzie Śląskiej w pobliżu Wrocła-

wia.  

Budowa nowego zakładu o powierzchni 40 tys. m², największego 

w Europie obiektu BASF przeznaczonego do produkcji katalizato-

rów spalin, zaczęła się w końcu 2012 r. Początkowa inwestycja 

wyniosła 90 milionów euro. Eksploatację próbną podjęto w kwiet-

niu 2014 r., a od czerwca pracują dwie linie produkcyjne. Obec-

nie w fabryce pracuje 160 osób. Prowadzona jest intensywna 

rekrutacja i do końca 2014 roku BASF planuje zatrudnienie kolej-

nych 100 osób. 

Zakład zostanie rozbudowany, przez co ogólna suma inwestycji 

wzrośnie do ok. 150 mln euro. Kiedy do 2016 r. uruchomionych 

zostanie dziesięć planowanych linii produkcyjnych katalizatorów 

spalin do samochodów osobowych i ciężarowych, BASF planuje 

zatrudnić w oddziale w Środzie Śląskiej ok. 400 osób.  

Katalizatory spalin produkowane w Środzie Śląskiej stosowane są 

przez producentów samochodów osobowych z silnikiem benzy-

nowym, a także samochodów osobowych i ciężarowych z silni-

kiem wysokoprężnym, w celu spełnienia wymagań surowszych 

norm emisji spalin Euro 6/VI. 

— Uruchomienie tego nowego zakładu produkcyjnego jest waż-

nym uzupełnieniem naszej globalnej sieci wytwórczej nowocze-

snych technologii służących kontroli emisji — mówi Kenneth Lane, 

Prezes Działu Katalizatorów BASF. — Wiemy, że coraz surowsze 

normy emisji spalin są istotnym czynnikiem wzrostu dla naszej dzia-

łalności. Nasza inwestycja w Środzie Śląskiej pozwoli nam uzyskać 

moce produkcyjne potrzebne do możliwie najbardziej efektywne-

go obsłużenia wzrastającego popytu klientów. 

W zakładzie w Środzie Śląskiej produkowane są m.in. przeznaczo-

ne do użytku w pojazdach systemy do selektywnej redukcji katali-

tycznej (SCR), rozwiązania supernowoczesnej selektywnej redukcji 

katalitycznej na filtrze (SCRoT), a także katalizatory rozpadu ozonu 

marki PremAir®. 

— Z uwagi na atrakcyjność położenia i pozytywny rozwój sytuacji 

ekonomicznej Polska jest dla BASF korzystnym miejscem dla inwe-

stycji — mówi dr Joachim Meyer, Dyrektor Centrum Biznesowego 

BASF na Europę Środkową. — Ten nowy zakład umocni naszą 

pozycję dostawcy innowacyjnych rozwiązań na rynki w Europie 

Środkowej. 

O Dziale Katalizatorów w BASF 

Dział Katalizatorów w BASF jest światowym liderem w dziedzinie katalizatorów ekologicznych i procesowych. Oferuje on znakomite eks-

pertyzy przy rozwijaniu technologii ochrony powietrza, produkcji paliw oraz efektywnej produkcji licznych chemikaliów, tworzyw sztucz-

nych i innych wyrobów łącznie z materiałami do akumulatorów. Dzięki naszej wiodącej w branży platformie badań i rozwoju, naszemu 

pełnemu pasji dążeniu do innowacji oraz naszej szerokiej wiedzy o metalach szlachetnych i nieszlachetnych pion przedsiębiorstwa Ca-

talysts w BASF projektuje własne, oryginalne katalizatory i sorbenty, które pomagają naszym klientom w osiąganiu jeszcze większych suk-

cesów. Dalsze informacje o pionie Catalysts w BASF dostępne są online pod adresem www.catalysts.basf.com. 
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Wyroby 
Jednostka  

miary 
Produkcja 2013 

Dynamika 

2013/2012 [%] 

Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne 

Sulfonamidy t 220 112,8 

Prowitaminy, witaminy i ich pochodne t 2 284 1082,5 

Zioła paczkowane farmaceutyczne t 1 079 86,8 

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 

Wyroby z gumy t 907 173 105,8 

Opony i dętki z gumy; a w tym: tys. szt. 51 896 112,9 

    opony ogółem (bez bieżnikowanych). tys. szt. 44 478 112,0 

            w tym opony radialne tys. szt. 31 726 106,9 

       opony do pojazdów samochodowych osobowych 
tys. szt. 28 169 107,9 

t 235 329 107,2 

       opony do pojazdów samochodowych ciężarowych i autobusów 
tys. szt. 4 539 98,3 

t 175 937 107,3 

       opony do pojazdów i maszyn rolniczych, leśnych (w tym do ciągni-

ków) 

tys. szt. 483 109,8 

t 30 449 125,6 

Opony bieżnikowane z gumy 
tys. szt. 654 99,2 

t 17 132 94,6 

Przewody, rury i węże z gumy (z wyjątkiem ebonitowych) t 47 365 176,9 

    w tym przewody giętkie z gumy wzmocnione  metalem 
t 7 909 186,8 

km 16 684 157,6 

Pasy lub taśmy, przenośnikowe, z gumy t 46 121 96,7 

Tkaniny gumowane, poza tkaniną kordową na opony t 513 106,4 

Rury, przewody i węże sztywne z  polimerów etylenu t 103 155 100,1 

Rury, przewody i węże sztywne z  polimerów chlorku winylu t 121 179 91,6 

Wyposażenie z tworzyw sztucznych dla rur, przewodów i węży t 33 925 95,3 

Worki i torby (łącznie ze stożkami) z polimerów etylenu t 219 654 111,1 

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły  z tworzyw sztucznych  t 229 159 111,2 

Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa t 744 100 99,6 

Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych t 36 368 113,9 

   w rolkach lub w postaci  płytek tys. m2 16 362 107,7 

    w tym wykładziny podłogowe z polimerów chlorku winylu t 18 171 101,2 

Wanny z tworzyw sztucznych tys. szt. 661 109,4 

Umywalki z tworzyw sztucznych tys. szt. 775 98,1 

Okna z tworzyw sztucznych dla budownictwa tys. szt. 6 723 97,5 

Drzwi z tworzyw sztucznych dla budownictwa tys. szt. 321 99,4 

Źródło: Produkcja wyrobów przemysłowych w 2013 roku – GUS, lipiec 2014 



- 31 - 

 

Dynamika cen produktów chemicznych 

W 2013 roku w przetwórstwie przemysłowym ogółem oraz w sektorze produkcji wyrobów chemicznych, wyrobów gumowych i z two-

rzyw sztucznych nastąpił spadek dynamiki cen produktów. Jedynie w przemyśle farmaceutycznym zaobserwowano zdecydowany 

wzrost dynamiki cen wyrobów farmaceutycznych o 2,5 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Wykres 9. Średnioroczna dynamika cen produktów chemicznych w latach 2012-2013. 

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 7 – GUS, sierpień 2014 
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Ogólnokrajowe przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2013 roku wyniosło 5, 494 tysiące osób, co oznacza, że uległo 

zmniejszeniu o 55 tys. osób w porównaniu z rokiem poprzednim. Stopa bezrobocia utrzymywała się na tym samym, ubiegłorocznym 

poziomie. Ponadto wzrosła dynamika przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw z -0,2% w 2012 roku do 2% w 2013 roku. 

Wyszczególnienie 
Rok 

2010 2011 2012 2013 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 

[tys.] 
5373,0 5544,0 5549,0 5494,0 

Stopa bezrobocia na koniec roku [%] 12,4 12,5 13,4 13,4 

Dynamika przeciętnych wynagrodzeń realnych brut-

to w sektorze przedsiębiorstw [%] 
100,8 100,9 99,8 102,0 

Wyszczególnienie 
Przeciętne zatrudnienie [tys. os.] 

Dynamika 2013/2012 [%] 
2011 2012 2013 

Produkcja wyrobów chemicznych 70 71 70 98,6 

Produkcja wyrobów farmaceutycznych 22 21 20 95,2 

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucz-

nych 
153 155 157 101,3 

Razem 245 247 247 100,0 

Tabela 6. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące rynek pracy w Polsce w latach 2010-2013 (rok poprzedni = 100). 

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 7 – GUS, sierpień 2014 

W przemyśle chemicznym liczba zatrudnionych osób w 2013 roku utrzymywała się na ubiegłorocznym poziomie i wyniosła w sumie 

247 tysięcy osób.  

Tabela 7. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle chemicznym w latach 2011-2013 w tysiącach osób. 

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 7 – GUS, sierpień 2014 

W rozpatrywanym okresie we wszystkich trzech działach przemysłu chemicznego przeciętne wynagrodzenie brutto ulegało stopnio-

wemu wzrostowi. Średnioroczna wartość wynagrodzenia w 2013 roku w produkcji wyrobów chemicznych wzrosła do 4658 zł, w prze-

myśle farmaceutycznym osiągnęła najwyższy poziom 5513 zł, a w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych wzrosła do 

3 518 zł.  

Wykres 10. Przeciętne wynagrodzenie w przemyśle i sektorze chemicznym w latach 2011-2013. 

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 7 – GUS, sierpień 
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Tabela 8. Wydajność pracy w przemyśle chemicznym w latach 2011-2013  w tysiącach złotych na osobę. 

Wyszczególnienie 
Wydajność pracy [tys.zł/os.] 

Dynamika 2013/2012 [%] 
2011 2012 2013 

Produkcja wyrobów chemicznych 729 786 787 100,2 

Produkcja wyrobów farmaceutycznych 598 632 707 111,9 

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucz-

nych 344 346 375 108,5 

Razem 1671 1764 1870 106,0 

Wydajność pracy w przemyśle chemicznym w okresie styczeń-grudzień 2013r., liczona jako wartość przychodów na jednego zatrud-

nionego, wzrosła o 6 % w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2012. Największy wzrost dynamiki wydajności pracy nastąpił 

w przypadku przedsiębiorstw farmaceutycznych osiągając wartość 11,9 %. W przypadku produkcji wyrobów chemicznych wskaźnik 

wydajności właściwie nie uległ zmianie, a produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych nieznacznie wzrósł o 8,5 %. 

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 7 – GUS, sierpień 2014 
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Handel zagraniczny 
Całkowita wartość polskiego importu w 2013 roku wyniosła 154,4 mld, tj. o 1,2% więcej niż w 2012 roku. Natomiast całkowity eksport 

kraju wzrósł o 6,6% osiągając wartość 152,1 mld EUR. Deficyt w handlu zagranicznym pozostał nadal ujemny, ale w porównaniu  

z rokiem 2012 zmniejszył się z -9,8 mld EUR do – 2,3 mld EUR. 

Import wyrobów przemysłu chemicznego ogółem wzrósł o 4% do 28 157 mln EUR. Wartość ta stanowi 18,2 % importu ogólnokrajowe-

go. Pomimo wzrostu eksportu produktów przemysłu chemicznego o 9% (14,4% eksportu ogółem), nadal utrzymuje się ujemne saldo 

handlu zagranicznego jako wartość prawie trzykrotnie wyższa od salda eksportu kraju (– 6262 mln EUR).  

Dodatnie wartości salda odnotowano jedynie w przypadku artykułów z tworzyw sztucznych i kauczuku oraz produktów takich jak 

olejki eteryczne, produkty perfumeryjne, mydła i środki piorące. Natomiast najniższe saldo w obrotach chemikaliami wystąpiło wśród 

tworzyw sztucznych w formach podstawowych, wyrobów farmaceutycznych oraz chemikaliów organicznych. 

Wykres 11. Eksport, import oraz saldo handlu zagranicznego przemysłu chemicznego ogółem w latach 2011-2013. 

Źródło: opracowano na podstawie danych EUROSTAT 
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Wykres 12. Dynamika eksportu, importu i salda handlu zagranicznego produkcji chemicznej ogółem w latach 2011-2013. 

Źródło: opracowano na podstawie danych EUROSTAT 

Wykres 13. Eksport, import oraz saldo handlu zagranicznego wyrobów chemicznych w latach 2011 - 2013. 

Źródło: opracowano na podstawie danych EUROSTAT 
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Wykres 14. Eksport, import oraz saldo handlu zagranicznego wyrobów farmaceutycznych w latach 2011 - 2013. 

Wykres 16. Import, eksport oraz saldo handlu zagranicznego wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych w latach 2011 - 2013. 

Źródło: opracowano na podstawie danych EUROSTAT 

Źródło: opracowano na podstawie danych EUROSTAT 
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Tabela 9. Import chemikaliów według grup towarowych w 2013 roku.  

Wyszczególnienie 
Import w 2013 roku [mln EUR] 

Ogółem 
Spoza państw UE-28 Z państw UE-28 

Chemikalia nieorganiczne (dział 28) 458 540 998 

Chemikalia organiczne (dział 29) 742 2121 2863 

Produkty farmaceutyczne (dział 30) 552 3709 4261 

Nawozy (dział 31) 380 300 680 

Barwniki, garbniki, pigmenty, farby i lakiery (dział 32) 63 1240 1302 

Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaleto-

we (dział 33) 
153 1405 1557 

Mydła i preparaty piorące (dział 34) 61 755 816 

Substancje białkowe, skrobie, kleje i enzymy (dział 35) 62 448 510 

Materiały wybuchowe (dział 36) 17 16 32 

Materiały fotograficzne i kinematograficzne (dział 37) 6 96 102 

Produkty chemiczne różne (dział 38) 233 1996 2229 

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych (dział 39, sekcje 

3901-3914) 
291 4169 4459 

Artykuły z tworzyw sztucznych (dział 39, sekcje 3915-3926) 610 3941 4551 

Kauczuk i artykuły z kauczuku (dział 40) 742 2102 2844 

Włókna chemiczne ciągłe (dział 54) 145 390 535 

Włókna chemiczne cięte (dział 55) 119 297 416 

Łącznie wyroby chemiczne (wg klasyfikacji CEFIC)* 3279 17482 20761 

Łącznie produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 1352 6044 7396 

Suma dla całej tabeli 4631 23526 28157 

Wykres 14. Struktura importu produktów przemysłu chemicznego w 2013 roku. 

Źródło: opracowano na podstawie bazy danych EUROSTAT, HS2-HS4 

*klasyfikacja CEFIC obejmuje działy od 28 do 38, dział 39 sekcje 3901-3914 oraz działy 54-55 

Dominującą pozycję wśród chemikaliów importowanych oraz eksportowanych do Polski zajmują wyroby gumowe i artykuły z two-

rzyw sztucznych. Na drugim miejscu wśród importowanych produktów przemysłu chemicznego znajdują się tworzywa sztuczne w 

formach podstawowych (16%),  a wśród wyrobów eksportowanych preparaty kosmetyczne i detergenty (16%).  

Źródło: opracowano na podstawie bazy danych EUROSTAT, HS2-HS4 
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Tabela 10. Eksport chemikaliów według grup towarowych w 2013 roku.  

Wyszczególnienie 
Eksport w 2013 roku [mln EUR] 

Ogółem 
Spoza państw UE-28 Z państw UE-28 

Chemikalia nieorganiczne (dział 28) 103 655 757 

Chemikalia organiczne (dział 29) 457 895 1352 

Produkty farmaceutyczne (dział 30) 713 1619 2331 

Nawozy (dział 31) 143 439 582 

Barwniki, garbniki, pigmenty, farby i lakiery (dział 32) 339 364 703 

Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe 

(dział 33) 
789 1352 2141 

Mydła i preparaty piorące (dział 34) 307 1120 1427 

Substancje białkowe, skrobie, kleje i enzymy (dział 35) 96 82 178 

Materiały wybuchowe (dział 36) 9 30 39 

Materiały fotograficzne i kinematograficzne (dział 37) 3 24 26 

Produkty chemiczne różne (dział 38) 258 862 1120 

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych (dział 39, sekcje 3901-

3914) 
318 1496 1814 

Artykuły z tworzyw sztucznych (dział 39, sekcje 3915-3926) 1092 4127 5220 

Kauczuk i artykuły z kauczuku (dział 40) 766 3202 3967 

Włókna chemiczne ciągłe (dział 54) 44 122 165 

Włókna chemiczne cięte (dział 55) 27 45 72 

Łącznie wyroby chemiczne (wg klasyfikacji CEFIC)* 3604 9104 12708 

Łącznie produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 1858 7329 9187 

Suma dla całej tabeli 5462 16432 21895 

Źródło: opracowano na podstawie bazy danych EUROSTAT, HS2-HS4 

*klasyfikacja CEFIC obejmuje działy od 28 do 38, dział 39 sekcje 3901-3914 oraz działy 54-55 
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Wykres 15. Struktura eksportu produktów przemysłu chemicznego w 2013 roku. 

Źródło: opracowano na podstawie bazy danych EUROSTAT, HS2-HS4 
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Tabela 11. Saldo wymiany handlowej chemikaliów według grup towarowych w 2013 roku.  

Wyszczególnienie 
Saldo w 2013 roku [mln EUR] 

Ogółem 
Spoza państw UE-28 Z państw UE-28 

Chemikalia nieorganiczne (dział 28) -356 115 -241 

Chemikalia organiczne (dział 29) -285 -1226 -1511 

Produkty farmaceutyczne (dział 30) 161 -2090 -1929 

Nawozy (dział 31) -237 139 -98 

Barwniki, garbniki, pigmenty, farby i lakiery (dział 32) 277 -876 -600 

Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaleto-

we (dział 33) 
636 -52 583 

Mydła i preparaty piorące (dział 34) 246 366 612 

Substancje białkowe, skrobie, kleje i enzymy (dział 35) 34 -366 -331 

Materiały wybuchowe (dział 36) -7 14 7 

Materiały fotograficzne i kinematograficzne (dział 37) -4 -72 -76 

Produkty chemiczne różne (dział 38) 25 -1134 -1109 

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych (dział 39, sekcje 

3901-3914) 
28 -2673 -2645 

Artykuły z tworzyw sztucznych (dział 39, sekcje 3915-3926) 482 186 668 

Kauczuk i artykuły z kauczuku (dział 40) 23 1099 1123 

Włókna chemiczne ciągłe (dział 54) -101 -269 -370 

Włókna chemiczne cięte (dział 55) -92 -253 -344 

Łącznie wyroby chemiczne (wg klasyfikacji CEFIC)* 326 -8379 -8053 

Łącznie produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 506 1285 1791 

Suma dla całej tabeli 831 -7093 -6262 

Źródło: opracowano na podstawie bazy danych EUROSTAT, HS2-HS4 

*klasyfikacja CEFIC obejmuje działy od 28 do 38, dział 39 sekcje 3901-3914 oraz działy 54-55 
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Tabela 12. Pozycje towarowe wyrobów chemicznych figurujących na liście 50 pozycji towarowych dominujących w imporcie Polskie 

za styczeń-grudzień 2013 roku. 

Lp. 

Miejsce 

na liście  

krajowej 

Nazwa towaru 
Import [mln 

EUR] 

Dynamika 

2013/2012 

[%] 

Udział w całkowi-

tym imporcie [%] 

1 2 
Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich 

destylacji 
18 100,30 88,9 11,53 

2 5 Tworzywa sztuczne i artykuły z nich 9 203,00 105,4 5,86 

3 7 Produkty farmaceutyczne 4 292,50 104,8 2,73 

4 12 Chemikalia organiczne 2 892,60 106,1 1,84 

5 13 Kauczuk i wyroby z kauczuku 2 891 99,8 1,84 

6 15 Produkty chemiczne różne 2 272,80 108,7 1,45 

7 17 
Olejki eteryczne, rezinoidy; preparaty perfumeryj-

ne 
1 577,90 101,4 1,01 

8 23 
Garbniki, barwniki, pigmenty, farby, lakiery, kit, 

masy uszczelniająca 
1 324,80 103 0.84 

9 28 Chemikalia nieorganiczne 1 006,00 104,9 0,64 

10 34 Mydło, preparaty piorące, smarowe 837,90 107,3 0,53 

11 40 Nawozy 687,30 111,1 0,44 

12 47 Włókna chemiczne ciągłe 541,50 108,2 0,34 

13 48 Substancje białkowe, skrobie modyfikowane, 

kleje, enzymy 
522,20 98 0,33 

14 49 Sól, siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, 

wapno 
513,40 79 0,33 

Wśród 50 pozycji towarowych dominujących w obrotach handlowych Polski spośród wyrobów chemicznych najwyższe miejsce obję-

ły paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji. Łączny import paliw w 2013 roku wyniósł przeszło 18 100 mln EUR, tj. 11,5 

% całkowitego wywozu towarów przemysłowych. Z kolei eksport paliw to 4,7 % całkowitego eksportu wyrobów (7 232 mln EUR).  

Źródło: Syntetyczna informacja o eksporcie i imporcie Polski za 2013 rok – Ministerstwo Gospodarki, lipiec 2014 
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Tabela 13. Pozycje towarowe wyrobów chemicznych figurujących na liście 50 pozycji towarowych dominujących w eksporcie Polski 

za styczeń-grudzień 2013 roku. 

Lp. 

Miejsce 

na liście  

krajowej 

Nazwa towaru 
Eksport [mln 

EUR] 

Dynamika 

2013/2012 [%] 

Udział w cał-

kowitym eks-

porcie [%] 

1 5 Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji 7 231,90 102,7 4,67 

2 6 Tworzywa sztuczne i artykuły z nich 7 123,60 111,5 4,6 

3 9 Kauczuk i wyroby z kauczuku 3 999,60 106,3 2,58 

4 15 Produkty farmaceutyczne 2 373,50 125,7 1,53 

5 16 Olejki eteryczne, rezinoidy; preparaty perfumeryjne 2 163 104,9 1,4 

6 22 Mydło, preparaty piorące, smarowe 1 444,40 113 0,93 

7 23 Chemikalia organiczne 1 358,40 91,7 0,88 

8 30 Produkty chemiczne różne 1 133,70 117,6 0,73 

9 43 Chemikalia nieorganiczne 757,30 108,2 0,49 

10 46 
Garbniki, barwniki, pigmenty, farby, lakiery, kit, masy 

uszczelniająca 
707,60 110,5 0,46 

Źródło: Syntetyczna informacja o eksporcie i imporcie Polski za 2013 rok – Ministerstwo Gospodarki, lipiec 2014 
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Nakłady Inwestycyjne 
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Wyszczególnienie 

Udział poszczególnych  

sektorów w przemyśle  

ogółem [%] 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 27,8 

Górnictwo i wydobywanie 11,4 

Przemysł chemiczny ogółem 9,3 

Produkcja artykułów spożywczych 7,9 

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 7,2 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja 7,1 

Produkcja wyrobów z metali 3,8 

Produkcja papieru i wyrobów z papieru 3,4 

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 3,1 

Produkcja urządzeń elektrycznych 2,6 

Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 2,5 

Produkcja maszyn i urządzeń 2,0 

Produkcja metali 1,9 

Produkcja napojów 1,8 

Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny 1,7 

Produkcja mebli 1,4 

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 1,1 

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 0,9 

Produkcja wyrobów tytoniowych 0,9 

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników 0,5 

Produkcja wyrobów tekstylnych 0,3 

Produkcja odzieży 0,1 

Produkcja skór i wyrobów skórzanych 0,1 

Nakłady inwestycyjne 
W skali kraju przeznaczono kwotę około 63 miliardów złotych na działania inwestycyjne w przemyśle ogółem, co oznacza wzrost o 

3,9% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast  nakłady inwestycyjne sektora przemysłu chemicznego poniesione w 2013 roku 

wynoszą 5,84 miliarda złotych, co stanowi 9,3 % wartości całkowitych nakładów inwestycyjnych w przemyśle ogółem. W porównaniu 

z innymi sektorami przemysłu krajowego, przemysł chemiczny zajmuje trzecie miejsce pod względem wielkości nakładów inwestycyj-

nych. Największy wzrost wydatkowanych kwot na działalność rozwojową nastąpił w przemyśle wyrobów gumowych i z tworzyw 

sztucznych (o 15,5%). Najmniej korzystna sytuacja przedstawia się w przemyśle farmaceutycznym, gdzie w stosunku do roku poprzed-

niego obniżono nakłady inwestycyjne o ponad 23%. 

Tabela 14. Udział nakładów inwestycyjnych poszczególnych sektorów w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych w przemyśle  

ogółem w 2013roku. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Tabela 15.  Nakłady inwestycyjne w przemyśle ogółem oraz w przemyśle chemicznym w latach 2012-2013. 

Wyszczególnienie 
Nakłady inwestycyjne [mld zł] Dynamika 

2013/2012 [%] 

Udział przemysłu che-

micznego w przemyśle 

ogółem [%] 

2012 2013 

Przemysł ogółem 60,30 62,65 103,9 - 

Przemysł chemiczny ogółem 5,45 5,84 107,2 9,3 

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicz-

nych 
2,18 2,23 102,3 3,6 

Produkcja wyrobów farmaceutycznych 0,43 0,33 76,7 0,5 

Produkcja wyrobów z gumy i z tworzyw 

sztucznych 
2,84 3,28 115,5 5,2 

Wykres 16 Nakłady inwestycyjne w przemyśle chemicznym w latach 2012-2013. 

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 7 – GUS, sierpień 2014  

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 7 – GUS, sierpień 2014 
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