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„Polska gospodarka jest w fazie silnego wzrostu. 
Przez ostatnie 3–4 lata głównym motorem wzrostu 
był popyt wewnętrzny. W latach 2016 i 2017 do wzrostu 
gospodarczego przyczyniało się w największym 
stopniu spożycie prywatne, a nakłady inwestycyjne 
pozostawały na niskim poziomie. Dynamice spożycia 
prywatnego sprzyjały korzystna sytuacja na rynku 
pracy, większe transfery fiskalne i rekordowo dobre 
nastroje konsumentów. Stopa wzrostu realnego PKB 
w 2017 r. 4,6% była jedną z najwyższych w UE. 

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. inwestycje 
utrzymywały się na niskim poziomie. W II kw. 2017 
r. w inwestycjach publicznych pojawiło się ożywienie 
dzięki większemu wykorzystaniu unijnych funduszy 
strukturalnych. Trendy dotyczące inwestycji prywat-
nych kształtowały się różnie w poszczególnych 
sektorach – wynikało to z szeregu czynników 
właściwych dla całej gospodarki lub dla danego sektora.  

Silna dynamika wzrostu powinna utrzymać się w latach 
2018 i 2019. Oczekuje się, że rosnące wykorzystanie 
środków z funduszy unijnych mocno pobudzi inwestycje 
publiczne oraz – w mniejszym stopniu – inwestycje 
prywatne. Prognozy wskazują, że dynamika wzrostu 
spożycia prywatnego nieco osłabnie w porównaniu z 
wyjątkowym pod tym względem rokiem 2017, chociaż 
nadal pozostanie silna. Wspierać ją będą duże wzrosty 
płac. Prognozuje się, że silny popyt wewnętrzny przełoży 
się na wzrost importu, ale korzystna sytuacja na rynkach 
zagranicznych powinna sprzyjać dalszej ekspansji 
eksportowej. W rezultacie prognozuje się, że wzrost 
realnego PKB wyniesie 4,2% w 2018 r. i 3,6% w 2019 r. 

Dzięki silnemu wzrostowi gospodarczemu sytuacja na 
rynku pracy jest bardzo dobra. Zatrudnienie stale rosło 
przez pierwsze trzy kwartały 2017 r. Wskaźnik zatrud-
nienia osób w wieku 20–64 lat przekroczył 71% w II i III 
kw. 2017 r. Zwiększyła się wyraźnie dynamika wzrostu 
płac. Przełożyło się to na dodatkowy (choć ogranic-
zony) wzrost aktywności zawodowej. Stopa bezrob-
ocia stale malała, osiągając coraz niższe, nienotowane 
do tej pory poziomy (4,7% w III kw. 2017 r.). Dane te 

mogą zaniżać faktyczny wzrost zatrudnienia, ponieważ 
tylko w ograniczonym stopniu uwzględniają imigrantów 
pracujących w Polsce. Dostępne dane wskazują, 
że w 2017 r. nadal rosła migracja pracowników do 
Polski, głównie z Ukrainy. Niedobór siły roboczej stał 
się wyzwaniem, przyczyniając się do przyspieszenia 
tempa wzrostu płac. W 2017 r. trudności ze znalezie-
niem odpowiednich pracowników stały się jedną z 
największych barier dla wzrostu; przedsiębiorstwa 
sygnalizowały ten problem w licznych badaniach anki-
etowych. Niedobory pracowników wynikają z faktu, że w 
obecnej fazie cyklu gospodarczego istnieje duży popyt 
na siłę roboczą, a jej podaż jest ograniczona. Ponieważ 
uczestnictwo wysoko wykwalifikowanych pracowników 
w rynku pracy jest już wysokie, coraz ważniejszym 
źródłem zatrudnienia dla przedsiębiorstw stają się 
imigranci (NBP, 2017c). Kolejną powiązaną kwestią jest 
presja na wzrost wynagrodzeń – prognozy pokazują, 
że będzie ona rosnąć w nadchodzących kwartałach. 

Konkurencyjność zewnętrzna jest w dalszym ciągu 
wysoka. Polska stale powiększała swój udział w 
światowym eksporcie ogółem – w sumie o około 
jedną trzecią w ciągu dziesięciu lat, do 2016 r. Za 
sprawą dynamicznie rosnącego handlu usługami 
stopniowo powiększała się nadwyżka w eksporcie 
usług. W ciągu ostatniej dekady nastąpił dosyć silny 
wzrost udziałów w światowym eksporcie w przy-
padku usług telekomunikacyjnych, informatycznych 
i informacyjnych, transportowych oraz innych usług 
dla przedsiębiorstw. Konkurencyjności kosztowej 
eksportu sprzyjały ograniczony wzrost jednostkowych 
kosztów pracy i stabilny kurs walutowy EUR/PLN. 

Struktura eksportu towarów stopniowo zmienia się, przy 
czym jego średnia jakość jest nadal niższa od średniej 
unijnej. Struktura eksportu odzwierciedla przewagi 
konkurencyjne polskiej gospodarki. Polska ma niższe 
koszty produkcji niż przeciętne koszty unijne, a średnia 
jakość produktów przemysłowych eksportowanych do 
innych państw UE pozostaje poniżej średniej unijnej.”

Źródło: Dokument roboczy służb Komisji, Sprawozdanie krajowe – Polska 

2018 r., Komisja Europejska, Bruksela 2018

WSTĘP

4,6%

produkt krajowy brutto

6,2%

wartość dodana brutto w przemyśle 

6,6%

wzrost produkcji sprzedanej przemysłu 

2%

Inflacja roczna
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Rok 2017 przyniósł znaczne przyspieszenie tempa 
wzrostu polskiej gospodarki w stosunku do lat 
poprzednich. Według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego, w 2017 roku produkt krajowy brutto 
wzrósł o 4,6% względem roku poprzedniego. Jest to 
wartość dwukrotnie wyższa, niż średnia unijna, która 
wynosi 2,3%. Wartość produktu krajowego brutto  
w cenach bieżących wyniosła ponad  1 982,1 miliarda 
złotych. Co więcej, według badań przeprowadzonych 
przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Polska, 
podobnie jak w ubiegłych latach jest na 24 miejscu 
na świecie pod względem produktu krajowego brutto 
ważonego parytetem siły nabywczej. 

Wartość dodana brutto w skali całego roku wzrosła 
o 4,4%, co jest znacznym wzrostem w stosunku do 

poprzedniego roku, jak również do lat poprzednich. 
Wzrost wartości dodanej brutto w przemyśle w 2017 
r. również przyjmuje bardzo wysoką wartość 6,2%,  
o wiele wyższą niż w poprzednich latach. W przy-
padku wskaźnika dynamiki cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w 2017 roku zaobserwowano wzrost 
o 2 punkty procentowe. Zatem, w 2017 roku wystąpiła 
inflacja, w przeciwieństwie do poprzednich dwóch lat, 
gdzie obserwowaliśmy stopniową deflację.  Produkcji 
sprzedana przemysłu uległa zdecydowanej poprawie, 
wzrastając o 6,6% w odniesieniu do roku 2016.

W 2017 roku średnioroczny kurs euro w stosunku do 
złotego uległ zdecydowanemu wzrostowi i wyniósł 
4,26 zł.

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą Polski w latach 2013-2017 (rok 
poprzedni=100)

Rok

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017

Dynamika produktu krajowego brutto [%] 101,4 103,3 103,8 103,0 104,6

Dynamika wartości dodanej brutto [%] 101,5 103,3 103,7 102,9 104,4

Dynamika wartości dodanej brutto w przemyśle [%] 100,9 104,5 103,8 103,6 106,2

Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych 
(inflacja średnioroczna) [%]

100,9 100,0 99,1 99,4 102,0

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu [%] 101,8 104,1 106,0 103,1 106,6

Średnioroczny kurs EUR:PLN 4,20 4,19 4,18 4,36 4,26

17,4 mld pln

wynik finansowy netto przemysłu chemicznego

Co daje spadek o 0,6% i stanowi

20,9%

wyniku finansowego netto przemysłu ogółem 

Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 
osiągnęła najlepszy wynik oraz wzrost finansowy netto.
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Rok 2017 przyniósł zatrzymanie poprawy 
wyników finansowych przemysłu chemicz-
nego. Jedynym sektorem w którym nastąpiła 
poprawa była produkcja koksu i produktów rafi-
nacji ropy naftowej, w której nastąpił 24,7% 
wzrost wyniku finansowego netto. Pogorszenie 
wyników najmocniej odczuł sektor produkcji 
wyrobów farmaceutycznych, gdzie nastąpił prak-
tycznie dwukrotny spadek wyniku finansowego 
netto w porównaniu do roku 2016. Zmniejszenie 
wyników finansowych zanotowano również w 
sektorze produkcji chemikaliów i wyrobów chem-
icznych, gdzie np. spadek wyniku finansowego 
netto wyniósł 16,5%. Jedynie sektor produkcji 
wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych nie 
doznał dużych wahań. 

Ostatecznie w ujęciu rocznym, w przemyśle 
chemicznym ogółem, wynik finansowy netto 
spadł o 0,6% w porównaniu do roku 2016. Jest 
to wyraźna zmiana w porównaniu do kilkunas-
toprocentowych wzrostów w latach ubiegłych. 

Wynik finansowy netto przemysłu chemicznego 
stanowi około 20,9% całkowitego wyniku finan-
sowego netto przemysłu ogółem. 

Całkowite przychody ze sprzedaży produktów 
przemysłu chemicznego w skali całego roku 
uległy wzrostowi o 14,1% i osiągnęły wartość 
283 492 milionów złotych, co stanowi 19,9% 
wartości całkowitych przychodów ze sprzedaży 
przemysłu ogółem. Również koszty wytworzenia 
uległy wzrostowi – o 15,4% względem roku 2016.  
We wszystkich sektorach przemysłu chemicz-
nego wzrost kosztów wytworzenia przekroczył 
wzrost przychodów ze sprzedaży. 

Przemysł chemiczny pozostaje jednym  
z czołowych sektorów na skalę krajową pod 
względem wartości sprzedaży. 

Wyniki ekonomiczne przemysłu 
chemicznego

14,1%
wzrost przychodów ze sprzdaży  

(przemysł chemiczny ogółem)
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Wyszczegónienie
2016 (mln) 2017 (mln) Dynamika 

2016/2017 
(%)PLN EUR PLN EUR

Przemysł chemiczny ogółem

przychody za sprzedaży 248 541 57 005 283 492 66547 114,1

koszty wytworzenia 230 147 52 786 265 715 62374 115,5

wynik finansowy brutto 19 972 4 581 20 334 4773 101,8

wynik finansowy netto 17 544 4 024 17 445 4095 99,4

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

przychody ze sprzedaży 56846 13031 58159 13652 102,3

koszty wytworzenia 51420 11787 53083 12461 103,2

wynik finansowy brutto 5654 1296 5027 1180 88,9

wynik finansowy netto 5166 1184 4314 1013 83,5

Produkcja wyrobów farmaceutycznych

przychody ze sprzedaży 16522 3787 16505 3874 99,9

koszty wytworzenia 14929 3422 15016 3525 100,6

wynik finansowy brutto 1655 379 940 221 56,8

wynik finansowy netto 1387 318 668 157 48,1

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych

przychody ze sprzedaży 71693 16434 78941 18531 110,1

koszty wytworzenia 66110 15154 73903 17348 111,8

wynik finansowy brutto 5349 1226 5252 1233 98,2

wynik finansowy netto 4735 1085 4660 1094 98,4

Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

przychody ze sprzedaży 103480 23734 129 887 30490 125,5

koszty wytworzenia 97688 22406 123 714 29041 126,6

wynik finansowy brutto 7314 1678 9 115 2140 124,6

wynik finansowy netto 6256 1435 7 803 1832 124,7
Tabela nr 2: źródło: Biuletyn Statystyczny nr 5 – GUS, czerwiec 2018

Tabela 2. Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego w latach 2016 - 2017 (rok poprzedni=100)

15,4%
wzrost kosztów wytworzenia 

(przemysł chemiczny ogółem)
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Wykres 1. Dynamika kosztów i przychodów w przemyśle chemicznym w 2017 roku w odniesieniu do roku 
2016 [%]

Źródło: Biuletyn Statystyczny nr 5 – GUS, czerwiec 2018
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Podstawowe wskaźniki finansowe
Wskaźnik rentowności obrotu brutto 
przedsiębiorstw przemysłowych wyniósł 
6,6%, a  zatem wzrósł o 0,3% w stosunku do 
poprzedniego roku. Wskaźnik rentowności ob-
rotu netto również zwiększył się w stosunku do 
uzyskanego w 2016 roku, osiągając wielkość 
5,6%. Z kolei wskaźniki rentowności obrotu w 
przetwórstwie przemysłowym uległy spadkowi. 
Również we wszystkich sektorach przemysłu 
chemicznego zanotowano spadki rentowności 
obrotu. 

Największy spadek dotyczył sektora produk-
cji wyrobów farmaceutycznych, którego 
wskaźnik rentowności obrotu netto spadł o 
ponad połowę z 8,1% do 3,9%. Najmniejsze 
spadki rentowności obrotu dotknęły sektor 
produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naf-
towej, tam zarówno wskaźnik rentowności 
obrotu netto jak i brutto zmalały o 0,1%.   

W pozostałych sektorach przemysłu chemicz-
nego to jest w sektorze produkcja chemikaliów 
i wyrobów chemicznych oraz produkcja wyrob-
ów gumowych i z tworzyw sztucznych spadki 

rentowności obrotu netto wynosiły kolejno 1,5% 
i 0,7%

Wskaźniki płynności finansowej I stopnia  
w przemyśle ogółem uległy spadkowi o 0,4%,  
z kolei II stopnia wzrósł o 1,1% . W przetwórst-
wie przemysłowym odnotowano zmniejszenie 
obu wskaźników płynności finansowej. 
W przemyśle chemicznym wzrost wskaźnika 
płynności finansowej I stopnia nastąpił w sek-
torach produkcja wyrobów farmaceutycznych 
oraz produkcja koksu i produktów rafinacji ropy 
naftowej i wyniósł kolejno 0,1% i 14,6%. Spadki 
tego wskaźnika odnotowano natomiast w sek-
torach produkcja chemikaliów i wyrobów chem-
icznych oraz produkcja wyrobów gumowych  
i z tworzyw sztucznych i wyniosły one odpow-
iednio 4,8% oraz 4,6%. W kwestii wskaźnika 
płynności finansowej II stopnia we wszystkich 
sektorach prócz produkcji koksu i produktów 
rafinacji ropy naftowej zanotowano spadki. 

Najdotkliwszy spadek dotknął sektor produkcji 
wyrobów farmaceutycznych i wyniósł 10%. 
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Tabela 3. Podstawowe wskaźniki finansowe przemysłu w latach 2016-2017 [%]

Wyszczególnienie Wskaźnik 
rentowności  
obrotu brutto

Wskaźnik 
rentowności  
obrotu netto

Wskaźnik 
płynności  
I stopnia

Wskaźnik 
płynności  
II stopnia

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Przemysł ogółem 6,3 6,6 5,4 5,6 36,9 36,5 101,4 102,5

Przetwórstwo przemysłowe 
ogółem

6,1 5,6 5,2 4,8 33,1 32,3 99,9 99,6

Produkcja chemikaliów i 
wyrobów chemicznych

9,5 8,4 8,7 7,2 48,3 43,5 118,7 110,5

Produkcja wyrobów farmaceu-
tycznych

9,6 5,5 8,1 3,9 38,7 38,8 105,4 95,4

Produkcja wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych

7,3 6,5 6,5 5,8 34,1 29,5 105,4 99,7

Produkcja koksu i produktów 
rafinacji ropy naftowej

6,9 6,8 5,9 5,8 31,9 46,5 89,7 104,7

Źródło: Biuletyn Statystyczny nr 5 – GUS, czerwiec 2018
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240,3 mld PLN 
produkcja sprzedana przemysłu chemicznego

wzrost o 14,4%

16,5% 
udział przemysłu chemicznego w produkcji sprzedanej 

przemysłu ogółem

Produkcja przemysłu chemicznego

Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego

W 2017 roku produkcja sprzedana przemysłu 
ogółem w cenach stałych wzrosła o 11,7% i 
wyniosła około 1 454miliarda złotych, z czego 
przetwórstwo przemysłowe stanowiło około 1 
265 miliardów złotych. 
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu 
chemicznego była wyższa od dynamiki produk-
cji sprzedanej przemysłu ogółem. Całkowita 
produkcja sprzedana przemysłu chemicznego 
ogółem wzrosła bowiem o 14,4% względem roku 
poprzedniego, ostatecznie osiągając wartość 

240,3 miliardów złotych. Wartość ta stanowi 
około 16,5% produkcji sprzedanej przemysłu 
ogółem. Największym udziałem niezmiennie 
charakteryzują się przedsiębiorstwa produkcji 
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (6,4%). 
Natomiast udział producentów chemikaliów i 
wyrobów chemicznych w przemyśle krajowym 
ogółem stanowi 4,4%, producentów wyrobów 
farmaceutycznych około 1%, a producentów 
koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 4,6%.
 

Wykres 2. Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego na przestrzeni lat 1995-2017 [mld PLN]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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74,8% 
Wzrost produkcji metanolu w odniesieniu do 2016 roku

29,45% 
w strukturze produkcji największy udział mają 

produkty ropopochodne

Tabela 4. Udział przemysłu chemicznego w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem w 2017 roku

Obszar Wartość produkcji 
sprzedanej [mld zł]

Udział w przemyśle 
ogółem

Przemysł chemiczny ogółem 240,3 16,5%

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 64,8 4,5%

Produkcja wyrobów farmaceutycznych 14,4 1,0%

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 93,8 6,5%

Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 67, 3 4,6%

Źródło: Biuletyn Statystyczny nr 5  – GUS, czerwiec 2017

Dynamika produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego od wielu lat utrzymuje tendencję wzrostową. 
W roku 2017 osiągnęła wartość 112,9%, która to jest najwyższa od 10 lat.

Dla wszystkich sektorów przemysłu chemicznego rok 2017 przyniósł większe przyrosty produkcji sprze-
danej, niż rok poprzedni. Największą poprawę w stosunku do 2016 roku odnotowali producenci koksu  
i produktów rafinacji ropy naftowej. Wartość produkcji sprzedanej w tym sektorze wzrosła o  24,1%,  
a w poprzednim roku zanotowano  jej spadek o 5,2% 

Wykres 3. Porównanie dynamiki produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego oraz chemikaliów  
i wyrobów chemicznych, wyrobów farmaceutycznych, gumowych i z tworzyw sztucznych, koksu i produk-
tów rafinacji ropy naftowej [%]

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 5 –  GUS, czerwiec 2018
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Wykres 4. Produkcja sprzedana i wskaźnik koniunktury przetwórstwa przemysłowego w latach 2016-2017 
w mln PLN

Źródło: Biuletyn Statystyczny nr 5  – GUS, czerwiec 2018; Koniunktura w przemyśle – baza ogólnopolska – dane miesięczne  
– GUS, czerwiec 2018

Wykres 6. Produkcja sprzedana i wskaźnik koniunktury produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych  
w latach 2016-2017 w mln PLN

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 5  –GUS, czerwiec 2018; Koniunktura w przemyśle – baza ogólnopolska – dane 
miesięczne – GUS, czerwiec 2018



Źródło: Biuletyn Statystyczny nr 5  – GUS, czerwiec 2018; Koniunktura w przemyśle – baza ogólnopolska – dane miesięczne – GUS, 
czerwiec 2018       

Wykres 5. Produkcja sprzedana i wskaźnik koniunktury produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej  
w latach 2016-2017 w mln PLN

Źródło: Biuletyn Statystyczny nr 5  – GUS, czerwiec 2018; Koniunktura w przemyśle – baza ogólnopolska – dane miesięczne – GUS, 
czerwiec 2018
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Wykres 7. Produkcja sprzedana i wskaźnik koniunktury produkcji wyrobów farmaceutycznych 
w latach 2016-2017 w mln PLN

Źródło: Biuletyn Statystyczny nr 5  –GUS, czerwiec 2018; Koniunktura w przemyśle – baza ogólnopolska – dane miesięczne – GUS, 
czerwiec 2018

Wykres 8. Produkcja sprzedana i wskaźnik koniunktury produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych  
w latach 2016-2017

Wielkość produkcji wyrobów przemysłu  
chemicznego

W roku 2017 pod względem udziału największą wielkość produkcji w przemyśle chemicznym miał sektor chemi-
kalia i wyroby chemiczne (49,1%). Natomiast grupą produktów o największym udziale w produkcji przemysłu 
chemicznego ogółem, są produkty ropopochodne (29,4%). Kolejne pozycje zajmuje produkcja nawozów 
(18,7%) i substancji nieorganicznych (14,9%). 

Wśród ważniejszych wyrobów przemysłu chemicznego największą wartość pod względem masowym osiągnięto 
w produkcji olejów napędowych (11,7 mln t), koksu (9,3 mln t), nawozy mineralne lub chemiczne (8,4 mln t), 
benzyna silnikowa (w tym lotnicza) (4,2 mln t), oleje opałowe (4,2 mln t) i tworzywa sztuczne (3,4 mln t). 
Największy procentowy wzrost produkcji należał do metanolu (74,8%).



Wykres 9. Struktura produkcji wyrobów przemysłu chemicznego w 2017 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Partnerzy Strategiczni 
Kampanii „Polska Chemia”

Kampania „Polska Chemia” to najważniejsza w Polsce przemysłowa kampania 
społeczna, której celem jest wskazywanie znaczenia branży chemicznej dla 
całej narodowej gospoda ki oraz wzmanianie wizerunku sektora chemiczne-
go jako dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego 
miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowie-
dzialnego społecznie.

Kampania „Polska Chemia” to jedyny projekt promujący tak istotny dla polskiej 
gospodarki sektor przemysłu. 

www.polskachemia.org.pl @PolskaChemia

Wykres 10. Struktura produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów farmaceutycznych, wyrobów z 
gumy i tworzyw sztucznych oraz koksu i produkcji rafinacji ropy naftowej w 2017 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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302 tys.

TYle osób zatrudnia przemysł chemiczny

6,6%

stopa bezrobocia na koniec 2017 roku

Rynek pracy

Rok 2017 przyniósł duży wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wynoszącym 4,5%, 
skutkując wynikiem przekraczającym 6 mln osób zatrudnionych. Stopa bezrobocia wyniosła 6,6% tym sa-
mym będąc mniejszą o 1,7% w stosunku do roku poprzedniego. Rosną także wynagrodzenia. Przeciętne 
wynagrodzenia realne brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 5,9%, nie tylko utrzymując pozytywny 
trend, lecz także będąc najwyższym wzrostem od wielu lat.

Tabela 6. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące rynek pracy w Polsce

Wyszczególnienie
Rok

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Przeciętne zatrudnienie w sektorze 
przedsiębiorstw [tys. os.]

5 549 5 494 5 774 5 602 5 760 6 017

Stopa bezrobocia na koniec roku [%] 13,4 13,4 11,5 9,7 8,3 6,6

Dynamika przeciętnych wynagrodzeń real-
nych brutto w sektorze przedsiębiorstw [%]

99,8 102,0 103,7 104,5 103,8 105,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Podobnie jak w latach poprzednich, tak w roku 2017 w przemyśle chemicznym nastąpił wzrost zatrud-
nienia. Wyniósł on 10 tysięcy osób, co daje 3,4% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Największy 
wzrost zanotował sektor produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (6,4%). Z kolei jedynym sek-
torem notującym spadki w tym obszarze jest produkcja wyrobów farmaceutycznych notując spadek o 2,5%,  
co w tym przypadku oznacza spadek zatrudnienia o tysiąc osób. W pozostałych sektorach przemysłu chem-
icznego wystąpiły niewielkie przyrosty. Udział zatrudnionych w przemyśle chemicznym stanowi 5,0% osób 
zatrudnionych ogółem w sektorze przedsiębiorstw oraz ponad 11,4% w przetwórstwie przemysłowym.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce ogółem w 2017 roku to 4 272 złote. Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4 530 złotych. Rok 2017 przyniósł 
wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w przetwórstwie przemysłowym, jak również we 
wszystkich sektorach przemysłu chemicznego. Największy wzrost notowano w sektorze produkcji wyrobów  
z gumy i tworzyw sztucznych. Wynagrodzenie wzrosło o 6,7% i wyniosło 4 233 złotych (o ponad 267 złotych). 
W pozostałych sektorach przemysłu chemicznego wzrosty wynagrodzeń kształtowały się na poziomie  
od 93 do 235 złotych.

Tabela 7. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle chemicznym w latach 2012-2017 [tys. os.]

Wyszczególnienie
Przeciętne zatrudnienie [tys. os.]

Dynamika 
2017/2016 

[%]
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Produkcja koksu i produktów 
rafinacji ropy naftowej

13 13 13 13 13 13 102,0

Produkcja chemikaliów i wyrob-
ów chemicznych

71 70 70 72 74 74 100,3

Produkcja wyrobów farmaceu-
tycznych

21 20 20 22 23 22 97,5

Produkcja wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych

155 157 164 172 182 193 106,3

Razem 260 260 267 279 292 302 103,4

Źródło: Biuletyn Statystyczny nr 5 – GUS, czerwiec 2018
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Not far stuff she think the jokes. Going as by 
do known noise he wrote round leave. Warmly 
put branch people narrow see. Winding 
its waiting yet parlors married own feeling. 
Marry fruit do spite jokes an times. Whether 
at it unknown warrant herself winding if. Him 
same none name sake had post love. An busy 
feel form hand am up help. Parties it brother 
amongst an fortune of. Twenty behind wicket 
why age now itself ten. 

Why painful the sixteen how minuter looking 
nor. Subject but why ten earnest husband 
imagine sixteen brandon. Are unpleasing 
occasional celebrated motionless unaffected 
conviction out. Evil make to no five they. Stuff 
at avoid of sense small fully it whose an. Ten 
scarcely distance moreover handsome age 
although. As when have find fine or said no 
mile. He in dispatched in imprudence dissim-
ilar be possession unreserved insensible. 
She evil face fine calm have now. Separate 
screened he outweigh of distance landlord. 

Doubtful two bed way pleasure confined 
followed. Shew up ye away no eyes life or 
were this. Perfectly did suspicion daughters 
but his intention. Started on society an brought 
it explain. Position two saw greatest stronger 
old. Pianoforte if at simplicity do estimating. 

At distant inhabit amongst by. Appetite 
welcomed interest the goodness boy not. Esti-
mable education for disposing pronounce her. 
John size good gay plan sent old roof own. 
Inquietude saw understood his friendship 
frequently yet. Nature his marked ham wished. 

Sigh view am high neat half to what. Sent 
late held than set why wife our. If an blessing 
building steepest. Agreement distrusts mrs 
six affection satisfied. Day blushes visitor 
end company old prevent chapter. Consider 
declared out expenses her concerns. No 
at indulgence conviction particular unsa-
tiable boisterous discretion. Direct enough off 
others say eldest may exeter she. Possible 
all ignorant supplied get settling marriage 
recurred. 

MESSAGE FROM THE 
CHAIRMAN
Not far stuff she think the jokes. Going as by do known noise he wrote round 
leave. Warmly put branch people narrow see. Winding its waiting yet parlors 
married own feeling.

Handel Zagraniczny

50,4 mld eur

wzrost importu

16,4% 
udział eksportu wyrobów przemysłu chemicznego w 

eksporcie ogólnokrajowym

W 2017 roku saldo obrotów towarowych Polski ukształtowały się na poziomie ponad 0,4 miliar-
da złotych. Całkowita wartość polskiego importu towarów wyniosła około 204,0 miliardów euro,  
tj. o 12,8% więcej niż w roku 2016. Natomiast całkowity eksport towarowy kraju wzrósł o 10,6% 
osiągając wartość 204,4 miliardów euro. Wśród głównych partnerów handlowych Polski w 2017 roku 
można wskazać takie państwa jak Niemcy, Czechy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Holandia.

Według danych Eurostatu wartość importu wyrobów przemysłu chemicznego wzrosła o 17,3%  
w porównaniu do roku 2016, wynosząc około 50,4 miliardów euro. Udział importu wyrobów przemysłu 
chemicznego w imporcie ogólnokrajowym to ponad 24,7%. Natomiast udział eksportu wyrobów 
przemysłu chemicznego w eksporcie ogólnokrajowym to 16,5%.  Całkowita wartość eksportu wyrob-
ów przemysłu chemicznego wyniosła około 33,6 miliardów euro, co stanowi wzrost o około 13,9%  
w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zwiększa się ujemne saldo handlu zagranicznego przemysłu 
chemicznego ogółem, przy czym w 2017 roku jego wartość pogłębiła się o około 24,5%. Ujemne 
saldo handlu zagranicznego zarejestrowano we wszystkich sektorach przemysłu chemicznego. 

Analizując poszczególne grupy towarowe, dodatnie salda odnotowano w przypadku artykułów  
z tworzyw sztucznych i kauczuku oraz produktów takich jak olejki eteryczne, produkty perfum-
eryjne, kosmetyczne i toaletowe oraz mydła i środki piorące, a także w produktach koksowniczych.  
W  przypadku pozostałych grup towarowych przemysłu chemicznego zarejestrowano ujemne saldo 
handlu zagranicznego.

Wykres 13. Eksport, import oraz saldo handlu zagranicznego przemysłu chemicznego ogółem  
w latach 2016-2017 [mln EUR]
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Źródło: opracowano na podstawie bazy EUROSTAT, HS2-HS4H
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Not far stuff she think the jokes. Going as by 
do known noise he wrote round leave. Warmly 
put branch people narrow see. Winding 
its waiting yet parlors married own feeling. 
Marry fruit do spite jokes an times. Whether 
at it unknown warrant herself winding if. Him 
same none name sake had post love. An busy 
feel form hand am up help. Parties it brother 
amongst an fortune of. Twenty behind wicket 
why age now itself ten. 

Why painful the sixteen how minuter looking 
nor. Subject but why ten earnest husband 
imagine sixteen brandon. Are unpleasing 
occasional celebrated motionless unaffected 
conviction out. Evil make to no five they. Stuff 
at avoid of sense small fully it whose an. Ten 
scarcely distance moreover handsome age 
although. As when have find fine or said no 
mile. He in dispatched in imprudence dissim-
ilar be possession unreserved insensible. 
She evil face fine calm have now. Separate 
screened he outweigh of distance landlord. 

Doubtful two bed way pleasure confined 
followed. Shew up ye away no eyes life or 
were this. Perfectly did suspicion daughters 
but his intention. Started on society an brought 
it explain. Position two saw greatest stronger 
old. Pianoforte if at simplicity do estimating. 

At distant inhabit amongst by. Appetite 
welcomed interest the goodness boy not. Esti-
mable education for disposing pronounce her. 
John size good gay plan sent old roof own. 
Inquietude saw understood his friendship 
frequently yet. Nature his marked ham wished. 

Sigh view am high neat half to what. Sent 
late held than set why wife our. If an blessing 
building steepest. Agreement distrusts mrs 
six affection satisfied. Day blushes visitor 
end company old prevent chapter. Consider 
declared out expenses her concerns. No 
at indulgence conviction particular unsa-
tiable boisterous discretion. Direct enough off 
others say eldest may exeter she. Possible 
all ignorant supplied get settling marriage 
recurred. 

MESSAGE FROM THE 
CHAIRMAN
Not far stuff she think the jokes. Going as by do known noise he wrote round 
leave. Warmly put branch people narrow see. Winding its waiting yet parlors 
married own feeling.
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Wykres 14. Struktura ekportu produktów przemysłu chemicznego w 2017 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Not far stuff she think the jokes. Going as by 
do known noise he wrote round leave. Warmly 
put branch people narrow see. Winding 
its waiting yet parlors married own feeling. 
Marry fruit do spite jokes an times. Whether 
at it unknown warrant herself winding if. Him 
same none name sake had post love. An busy 
feel form hand am up help. Parties it brother 
amongst an fortune of. Twenty behind wicket 
why age now itself ten. 

Why painful the sixteen how minuter looking 
nor. Subject but why ten earnest husband 
imagine sixteen brandon. Are unpleasing 
occasional celebrated motionless unaffected 
conviction out. Evil make to no five they. Stuff 
at avoid of sense small fully it whose an. Ten 
scarcely distance moreover handsome age 
although. As when have find fine or said no 
mile. He in dispatched in imprudence dissim-
ilar be possession unreserved insensible. 
She evil face fine calm have now. Separate 
screened he outweigh of distance landlord. 

Doubtful two bed way pleasure confined 
followed. Shew up ye away no eyes life or 
were this. Perfectly did suspicion daughters 
but his intention. Started on society an brought 
it explain. Position two saw greatest stronger 
old. Pianoforte if at simplicity do estimating. 

At distant inhabit amongst by. Appetite 
welcomed interest the goodness boy not. Esti-
mable education for disposing pronounce her. 
John size good gay plan sent old roof own. 
Inquietude saw understood his friendship 
frequently yet. Nature his marked ham wished. 

Sigh view am high neat half to what. Sent 
late held than set why wife our. If an blessing 
building steepest. Agreement distrusts mrs 
six affection satisfied. Day blushes visitor 
end company old prevent chapter. Consider 
declared out expenses her concerns. No 
at indulgence conviction particular unsa-
tiable boisterous discretion. Direct enough off 
others say eldest may exeter she. Possible 
all ignorant supplied get settling marriage 
recurred. 

MESSAGE FROM THE 
CHAIRMAN
Not far stuff she think the jokes. Going as by do known noise he wrote round 
leave. Warmly put branch people narrow see. Winding its waiting yet parlors 
married own feeling.

Nakłady inwestycyjne*
34

Na tle pozostałych sektorów polskiego przemysłu, przemysł chemiczny zajmuje 2 miejsce pod 
względem wartości nakładów finansowych przeznaczonych na inwestycje z 14,5% udziałem  
w przemyśle ogółem. Spośród sektorów przemysłu chemicznego najwyższymi nakładami odznacza 
się sektor produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, gdzie nakłady inwestycyjne stanowią 5,3% 
nakładów przemysłu w ogóle. 

Rok 2017 podtrzymał spadkowe trendy w obszarze nakładów inwestycyjnych w przemyśle ogółem, 
gdzie o 17,5% zmniejszyła się wartość nakładów inwestycyjnych w stosunku do roku poprzedniego. 
Jednakże, wartość ta może jeszcze ulec zmianie,  gdyż dane nie dotyczą pełnej zbiorowości. 

Przemysł chemiczny w tym obszarze notuje mniejsze spadki w stosunku do przemysłu ogółem 
przeznaczając 2017w roku  11,24 mld zł na działania inwestycyjne (o 7,2% mniej niż roku ubiegłym). 

Po uwzględnieniu zmian spowodowanych publikacją danych za rok 2016 dla pełnej zbiorowości,  
w roku 2016 przemysł chemiczny pomimo spadku nakładów w przemyśle ogółem o 10,8%,  zanotował 
wzrost o 4,5%. 

Tabela 10. Nakłady inwestycyjne w przemyśle ogółem oraz w przemyśle chemicznym 2015-2017

11,24 mld PLN 
Nakłady inwestycyjne przemysłu chemicznego 

14,5% 
Udział nakładów inwestycyjnych przemysłu 

chemicznego w przemyśle ogółem 

*dane zaprezentowane w tym rozdziale mogą być niepełne, ponieważ w dniu 
opracowania publikacji nie były jeszcze dostępne dane dotyczące pełnej 
zbiorowości za rok 2017

Wyszczególnienie

Nakłady inwestycyjne [mld PLN Dynamika 
2017/2016 

[%]

Udział 
przemysłu 
chemic-
znego w 

przemyśle 
ogółem [%]

2015 2016 2017 *

Przemysł ogółem 105,12 93,82 77,44 82,5 -

Przemysł chemiczny ogółem 11,59 12,11 11,24 92,8 14,51

Produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych

3,97 3,70 3,19 86,2 4,12

Produkcja wyrobów farmaceutyc-
znych

0,59 0,52 0,61 117,3 0,79

Produkcja wyrobów z gumy i z 
tworzyw sztucznych

4,83 5,07 4,12 81,3 5,32

Prodkcja koksu i produktów rafi-
nacji ropy naftowej 

2,20 2,82 3,32 117,7 4,29
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* Dane dotyczą niepełnej zbiorowości 
Źródło: Biuletyn Statystyczny nr 5  – GUS, czerwiec 2017
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Wykres 20. Nakłady inwestycyjne w przemyśle chemicznym w latach 2015-2017 [mld PLN]

Źródło: Biuletyn Statystyczny nr 5 –GUS, czerwiec 2017
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2,92 mld PLN 
nakłady na działalność innowacyjną w zakresie 

innowacji produktowych i procesowych 

0,73 mld PLN

nakłady wewnętrzne na działalność badawczo-

rozwojową w 2016 roku 

* - dane za rok 2016
W związku z tym, że dane dotyczące działalności innowacyjnej oraz nakładów na innowacje 
pojawiają się późniejszej części roku, niż czas przygotowywania niniejszego dokumentu, PIPC w 
swoich raportach w tych podrozdziałach prezentuje dane na rok wcześniejszy, niż w pozostałej 
części raportu.                                                                                                                         

Działalność innowacyjna w przemyśle  
chemicznym*
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„Zgodnie z przyjętą w Unii Europejskiej i OECD 
a zaprezentowaną w Podręczniku Oslo definicją, 
innowacje to wdrożenie nowego lub istotnie ulep-
szonego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu, 
nowej metody organizacyjnej lub nowej metody 
marketingowej w praktyce gospodarczej, orga-
nizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoc-
zeniem. Nowy lub istotnie ulepszony produkt 
zostaje wdrożony, gdy jest wprowadzony na 
rynek. Nowe procesy, metody organizacyjne lub 
metody marketingowe zostają wdrożone, kiedy 
rozpoczyna się ich faktyczne wykorzystywanie 
w działalności przedsiębiorstwa. 

Produkty, procesy oraz metody organizacyjne 
i marketingowe nie muszą być nowością dla 
rynku, na którym działa przedsiębiorstwo, ale 
muszą być nowością przynajmniej dla samego 
przedsiębiorstwa. Nie muszą być opracowane 
przez samo przedsiębiorstwo, mogą być opra-
cowane przez inne przedsiębiorstwo bądź przez 
jednostkę o innym charakterze (np. instytut 
naukowo-badawczy, ośrodek badawczo-rozwo-
jowy, szkołę wyższą itp.).

Działalność innowacyjna polega na angażowaniu 
się przedsiębiorstw w różnego rodzaju działania 
naukowe, techniczne, organizacyjne, finansowe i 
komercyjne, które prowadzą lub mają w zamier-
zeniu prowadzić do wdrażania innowacji. Niektóre 
z tych działań mają charakter innowacyjny, nato-
miast inne nie są nowością, lecz są konieczne 
do wdrażania innowacji. Działalność innowa-
cyjna obejmuje także działalność badawczo-
rozwojową (B+R), która nie jest bezpośrednio 
związana z tworzeniem konkretnej innowacji.

Przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie to takie, 
które w badanym okresie wprowadziło przynajm-

niej jedną innowację produktową lub procesową 
lub realizowało w tym okresie przynajmniej 
jeden projekt innowacyjny, który został przer-
wany lub zaniechany w trakcie badanego okresu 
(niezakończony sukcesem) lub nie został do 
końca tego okresu ukończony (tzn. jest kontyn-
uowany).

Przedsiębiorstwo innowacyjne w zakresie 
innowacji produktowych i procesowych jest to 
przedsiębiorstwo, które w badanym okresie 
wprowadziło na rynek przynajmniej jedną 
innowację produktową lub procesową (nowy lub 
istotnie ulepszony produkt bądź nowy lub istotnie 
ulepszony proces).

Innowacja produktowa jest to wprowadzenie 
na rynek wyrobu lub usługi, które są nowe lub 
istotnie ulepszone w zakresie swoich cech lub 
zastosowań. Innowacje produktowe w zakresie 
usług polegają na wprowadzeniu znaczących 
udoskonaleń w sposobie świadczenia usług, na 
dodaniu nowych funkcji lub cech do istniejących 
usług lub na wprowadzeniu całkowicie nowych 
usług. 

Innowacja procesowa jest to wdrożenie nowych 
lub istotnie ulepszonych metod produkcji, 
dystrybucji i wspierania działalności w zakresie 
wyrobów i usług. Do innowacji procesowych 
zalicza się nowe lub znacząco ulepszone 
metody tworzenia i świadczenia usług. 
Innowacje procesowe obejmują także nowe lub 
istotnie ulepszone techniki, urządzenia i opro-
gramowanie w działalności pomocniczej, takiej 
jak zaopatrzenie, księgowość, obsługa informa-
tyczna i prace konserwacyjne.
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Innowacja organizacyjna to wdrożenie nowej 
metody organizacyjnej w przyjętych przez 
przedsiębiorstwo zasadach działania (w tym 
w zakresie zarządzania wiedzą), w organizacji 
miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem, 
która nie była dotychczas stosowana w danym 
przedsiębiorstwie. Innowacje organizacyjne 
muszą być wynikiem strategicznych decyzji 
podjętych przez kierownictwo. Nie zalicza się 
do nich fuzji i przejęć, nawet jeżeli dokonano ich 
po raz pierwszy.

Innowacja marketingowa to wdrożenie nowej 
koncepcji lub strategii marketingowej różniącej 
się znacząco od metod marketingowych dotych-

czas stosowanych w danym przedsiębiorstwie. 
Innowacje marketingowe obejmują znaczące 
zmiany w projekcie/konstrukcji produktów 
(product design), opakowaniu, dystrybucji 
produktów, promocji produktów i kształtowaniu 
cen. Nie zalicza się do nich zmian sezonowych, 
regularnych i innych rutynowych zmian w 
zakresie metod marketingowych. Celem 
innowacji marketingowych jest lepsze zaspo-
kojenie potrzeb klientów, otwarcie nowych 
rynków zbytu lub nowe pozycjonowanie produktu 
przedsiębiorstwa na rynku w celu zwiększenia 
sprzedaży.”

Źródło:  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014-2016  – GUS, grudzień 2017

W latach 2014-2016 aktywne innowacyjnie 
przedsiębiorstwa przemysłowe stanowiły 20,3% 
wszystkich przedsiębiorstw co stanowi wzrost 
o 1,4 punktu procentowego względem lat 2013 
- 2015 w których ten udział wynosił 18,9%. 
Wartość ta jest wyższa w przypadku średnich 
przedsiębiorstw i wynosi 35,6% i największa dla 
dużych przedsiębiorstw – 61,5%. Zaś w przy-
padku małych podmiotów wynosi tylko 12,5%. 

W przetwórstwie przemysłowym największy 
udział przedsiębiorstw innowacyjnych należy 
do przemysłu chemicznego, którego poszc-
zególne sektory zajmują pierwsze 3 miejsca 
– przemysł farmaceutyczny 49%, produkcja 
chemikaliów oraz wyrobów chemicznych 43,8% 
oraz produkcja koksu oraz produktów rafinacji 
ropy naftowej 41,2%.

 
W Polsce, w przetwórstwie przemysłowym, 

podobnie jak w przemyśle ogółem więcej 
przedsiębiorstw wprowadziło innowacje 
procesowe, niż produktowe, lecz ta różnica jest 
niewielka. W przypadku przemysłu chemicz-
nego różni się to znacznie zależnie od sektora. 
W sektorach produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych oraz produkcja wyrobów farma-
ceutycznych więcej przedsiębiorstw wprowadziło 
innowacje produktowe, niż procesowe. O ile w 
przypadku pierwszego ta różnica jest bardzo 
niewielka to w przypadku farmacji różnica 
wynosi aż 24,6 punktu procentowego. Z kolei w 
sektorach produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych oraz produkcja koksu i produktów 
rafinacji ropy naftowej więcej przedsiębiorstw 
wprowadziło innowacje procesowe, niż produk-
towe. Tu z kolei większa różnica wystąpiła w 
przypadku drugiego z wymienionych sektorów, 
gdy w przypadku pierwszego była nieznaczna.  
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Tabela 11. Przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesowych, które 
wprowadziły innowacje w latach 2014-2016 [%]

Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje w latach 2014-2016

ogółem nowe lub istotnie ulepszone 
produkty

nowe lub istot-
nie ulepszone 

procesy
razem w tym nowe dla 

rynku
w % ogółu przedsiębiorstw

Przemysł ogółem 37,8 26,1 13,6 31,0

Przetwórstwo przemysłowe 
ogółem

38,6 28,4 14,9 31,3

Przemysł chemiczny

Produkcja chemikaliów i wyrob-
ów chemicznych

63,3 51,3 25,8 50,9

Produkcja wyrobów farmaceu-
tycznych

64,9 63,6 24,7 39,0

Produkcja wyrobów z gumy i 
tworzyw sztucznych

44,8 34,9 19,4 36,0

produkcja koksu i produktów 
rafinacji ropy naftowej

68,4 57,9 42,1 68,4

Źródło: Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017 – GUS, luty 2018; dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba 
pracujących przekracza 49 osób
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W roku 2016 nakłady na działalność innowacyjną 
w zakresie innowacji produktowych i procesowych 
wyniosły około 27,2 miliardów złotych czyli o 
6,1% mniej niż w roku ubiegłym.

W przemyśle chemicznym wartość nakładów 
poniesionych na działalność innowacyjną w 
zakresie innowacji produktowych i procesowych 
wyniosła 2,9 miliardów złotych, to jest o 0,4% 
więcej, niż w roku 2015. Stanowi to aż 10,8% 
nakładu w przemyśle ogółem. Najwięcej 

funduszy, 45,7%, zostało przeznaczonych na 
inwestycje na maszyny, urządzenia techniczne 
i narzędzia oraz środki transportu. Drugim 
największym działem innowacji jest działalność 
B+R na którą przeznaczono 27,3% środków.  
W przemyśle chemicznym największe nakłady 
na działalność innowacyjną w zakresie innowacji 
produktowych i procesowych w 2016 roku 
przeznaczył sektor produkcja chemikaliów  
i wyrobów chemicznych.

Tabela 12. Nakłady na działalność innowacyjną w zakresie innowacji produktowych i procesowych  
w 2016 roku [mln PLN]

Wyszczególnienie Ogółem 
[mln PLN]

W tym nakłady

na działalność 
B+R 

(wewnętrzne 
i zewnętrzne) 

[mln PLN]

na za-
kup wiedzy 
ze źródeł 

zewnętrznych 
i opro-

gramowania 
[mln PLN]

inwestycyjne na szkolenie 
personelu i 
na market-

ing dotyczący 
nowych 

lub istotnie 
ulepszonych 
produktów 
[mln PLN]

na budynki 
i budowle 

oraz grunty 
[mln PLN]

na maszyny, 
urządzenia 
techniczne 
i narzędzia 
oraz środki 
transportu 
[mln PLN]

Przemysł ogółem           
27157,5

             
4988,3 581,0

             
7294,1

          
13385,6

               
635,0

Przetwórstwo 
przemysłowe ogółem

          
18682,3

             
4844,1 333,1

             
2528,0

          
10120,6

               
626,7

Przemysł chemiczny 
ogółem

2 924,8 797,9 30,8 398,2 1 337,5 57,7

Produkcja chemikaliów 
i wyrobów chemic-
znych

          
1044,0

                
209,8

                 
 19,6

                
185,8

                
576,5

                  
49,9

Produkcja wyrobów 
farmaceutycznych

                
630,8

                
358,2 bd bd bd bd

Produkcja wyrobów z 
gumy i tworzyw sztuc-
znych

                
906,7

                
207,3

                 
 11,2

                
133,8

                
539,1

                    
7,1

produkcja koksu i 
produktów rafinacji 
ropy naftowej

                
343,3

                  
22,6

 
bd 

                  
78,6

                
221,9

                    
0,7

bd - dane nie mogą być publikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce  
publicznej
Źródło: Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017 – GUS, luty 2018; dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących  
przekracza 49 osób



46

N
ak

ła
dy

 n
a 

dz
ia

ła
ln

oś
ć 

in
no

w
ac

yj
ną

Nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową w 2016 r. w polskim przemyśle wyniosły około 
3,9 miliardów złotych, to jest o 0,1% mniej niż w roku. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R przemysłu 
chemicznego stanowiły 18,6% przemysłu ogółem. Sektorem przemysłu chemicznego z największym 
nakładem B+R była produkcja wyrobów farmaceutycznych.

Tabela 13. Nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową w 2016 roku [mln PLN]

Wyszczególnienie

Nakłady wewnętrzne [mln PLN]

ogółem w tym 
nakłady in-
westycyjne

z nakładów ogółem przypada na środki

z budżetu 
państwa

pozabudżetowe

razem w tym własne 
jednostki

Przemysł ogółem 3921,8 935,0 386,5 3535,2 3343,7

Przetwórstwo 
przemysłowe ogółem

3736,3 859,0 359,6 3376,7 3191,8

Przemysł chemiczny 
ogółem

728,7 196,6 64,2 664,6 627,7

Produkcja chemikaliów 
i wyrobów chemicznych

241,8 61,1 26,9 215,0 193,6

Produkcja wyrobów 
farmaceutycznych

273,5 48,9 12,9 260,6 257,2

Produkcja wyrobów z 
gumy i tworzyw sztuc-
znych

199,3 83,6 22,3 177,0 167,0

produkcja koksu i 
produktów rafinacji 
ropy naftowej

14,1 3,0 2,1 12,0 9,9

Źródło: Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017 – GUS, luty 2018

W roku 2016 głównym źródłem finansowania innowacji produktowych i procesowych w przemyśle 
ogółem oraz w przemyśle chemicznym są środki własne. Środki pozyskane z zagranicy, kredyty 
bankowe i inne stanowią niewielką część ogółu funduszy. Wśród sektorów przemysłu chem-
icznego największy udział środków własnych będący źródłem finansowania innowacji produk-
towych i procesowych należy do producentów wyrobów farmaceutycznych i wynosi 96,6%.
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Tabela 14. Źródła finansowania innowacji produktowych i procesowych w przemyśle ogółem oraz  
w przemyśle chemicznym [%]

Wyszczególnienie
Źródła finansowania [%]

własne pozyskane z 
zagranicy

kredyty bankowe pozostałe

Przemysł ogółem            
72,2

              
1,5  bd bd

Przetwórstwo przemysłowe 
ogółem

           
85,5

             
 1,0

               
6,3

             
 7,2

Produkcja chemikaliów i 
wyrobów chemicznych

           
90,5

              
0,7

               
4,5

              
4,4

Produkcja wyrobów farmaceu-
tycznych

           
96,6

             
0,5  bd bd

Produkcja wyrobów z gumy i 
tworzyw sztucznych 81,7 1,7 9,4 7,2

produkcja koksu i produktów 
rafinacji ropy naftowej

           
80,8 bd - bd

‘-‘ – zjawisko nie wystąpiło
bd - dane nie mogą być publikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy  
o statystyce publicznej
Źródło: Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017 – GUS, luty 2018; dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba 
pracujących przekracza 49 osób
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Poznaj Polską Izbę Przemysłu Chemicznego!

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest największą branżową organizacją reprezentującą  
sektor na arenie krajowej i międzynarodowej. 

Jesteśmy najważniejszym przedstawicielemfirm i instytucji związanych z pol-skim przemysłem 
chemicznym w relacjach z organami administracji państwowej, europejskiej i organizacjami 
branżowymi. 

@PolskaChemia


