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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI GOSPODARCZEJ KRAJU
W ROKU 2003 NA TLE WYNIKÓW LAT POPRZEDNICH

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE ECONOMIC SITUATION  IN POLAND IN 2003 IN COMPARISON WITH THE PREVIOUS YEARS

In 2003, both Polish economy and chemical industry enjoyed
an upswing in financial results. The acceleration of economic
growth already began in the first quarter of the year and resulted
in a significant improvement in the country’s economic situation.

Gross domestic product (GDP) reached 3.7%, as it had been
expected. The strengthening of the euro against Polish currency,
(the zloty) and the dollar, as well as growing demand for Polish
goods were conducive to the increase of export, which in turn led
to such positive economic results.

Despite slow increase in domestic demand, individual con-
sumption rose significantly (by about 3.2%).

The following factors were also conducive to rising demand
and increasing individual consumption: relatively low inflation
rate and low interest on bank deposits which discouraged people
from putting money in savings accounts. Both the results of indu-
stry in general and those in the two sectors of chemical industry
improved.

The following factors confirm successful economic performan-
ce in 2003:
� a considerable and constant increase in export of 21.6%, exce-

eding import, which increased by 15.7% (while the euro rate
of exchange grew by 14.1% over the year);

� an increase in sold industry production of 8.7% as against the
year 2002 (when the increase was 1.9%);

� an increase in retail sales of about 4.0% (as against the year
2002); the most significant results were obtained in the sales
of food, soft drinks and vehicles.

Rok 2003 był korzystny dla polskiej gospodarki, w tym rów-
nież polskiego przemysłu chemicznego. Zapoczątkowane już w
pierwszym kwartale przyspieszenie wzrostu gospodarczego przy-
niosło w efekcie znaczącą poprawę sytuacji ekonomicznej kraju.
Potwierdziły się prognozy o osiągnięciu znacznego przyrostu PKB,
to jest na poziomie 3,7%. Na uzyskane efekty szczególny wpływ
miały warunki sprzyjające wzrostowi eksportu, w tym wzmocnie-
nie euro wobec złotego i dolara oraz rosnący popyt zagraniczny.

Tempo popytu krajowego było jeszcze niewielkie, natomiast
wzrosło znacząco spożycie indywidualne przez ludność (o około
3,2%).

Pozytywny wpływ na ożywienie popytu oraz wzrost konsumpcji
indywidualnej miała stosunkowo niska inflacja, niewielkie waha-
nia cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz niskie oprocento-
wanie lokat bankowych nie zachęcające do gromadzenia oszczęd-
ności. Poprawie uległy wyniki finansowe w przemyśle ogółem
oraz w obydwu działach przemysłu chemicznego.

Na osiągnięcie korzystnych efektów gospodarczych w roku
2003 wskazują następujące zjawiska:
� znaczna i stabilna dynamika eksportu przekraczająca dynami-

kę importu, odpowiednio 21,6% i 15,7% (przy wzroście na
przestrzeni roku kursu euro o 14,1%);

� wzrost produkcji sprzedanej przemysłu o prawie 8,7%, licząc
w stosunku do 2002 roku (wzrost o 1,9%);

� wzrost sprzedaży detalicznej o około 4,0% (w stosunku do
sytuacji w 2002 roku), przy czym wzrost ten był najbardziej
dynamiczny w zakresie żywności, napojów i pojazdów me-
chanicznych.

Natomiast na rynku pracy sytuacja nadal jest bardzo trudna.
Na koniec grudnia 2003 roku stopa bezrobocia wynosiła 20%, na
obszarze kraju waha się od 15,6% w województwie małopol-
skim i mazowieckim do 31,2% w województwie warmińsko-ma-
zurskim. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło w 2003
roku o 2,8%, w sektorze przedsiębiorstw osiągnęło kwotę
2 341,53 zł. Przeciętne renty i emerytury wzrosły o 5,1%.

Badania klimatu koniunktury jak i opinie ekspertów z dziedzi-
ny gospodarki pozwalają patrzeć w przyszłość z pewną dozą opty-
mizmu.

Prognozy wskazują na przyspieszenie w gospodarce świato-
wej w roku 2004 i w dalszych latach, umocni się też wzrost go-
spodarczy w Polsce. Przewidywany wzrost popytu światowego
i krajowego powinien przynieść zwiększenie wykorzystania zdol-
ności produkcyjnych, ożywienie w inwestycjach i w konsekwencji
poprawę poziomu życia w Polsce.

However, the job market still suffered a decline. At the end of
December 2002, the average rate of unemployment was 20%,
ranging from 15.6% in Małopolskie province to 31.2% in War-
mińsko-Mazurskie province. Average salary increased by 2.8% in
2003, reaching 2 341.53 PLN  in the  sector of enterprise. Avera-
ge retirement and old-age benefits increased by 5.1%.

Both economy experts and wide market researches of the cli-
mate of economic situation predict a more positive economic
outlook.

The analysts forecast a global economic upturn in 2004 and in
the next years; Poland will also enjoy the benefits of that global
tendency. Predicted increase in global and domestic demand sho-
uld bring about business revival and an increase in the effective
use of production capacity resulting in the improvement in living
standards in Poland.
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TABLICA 1. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą Polski w latach 2001–2003 /
TABLE 1. Main indicators of economic situation in Poland in 2001–2003

In the third quarter of 2003, European Union economy, mar-
ked with slight increase in GDP, started picking up. Towards the
end of the year, the industrial output increased both in the euro-
zone countries and in the whole European Union.

W krajach Unii Europejskiej poprawa sytuacji gospodarczej
zapoczątkowana została w III kwartale 2003 roku nieznacznym
wzrostem PKB. Pod koniec roku nastąpił wzrost produkcji prze-
mysłowej zarówno w strefie euro jak i w całej Unii Europejskiej.

WYKRES 1. Dynamika produktu krajowego brutto w Polsce (analogiczny okres ubiegłego roku = 100) /
CHART 1. Dynamic of gross national product in Poland (corresponding period of previous year = 100)

Źródło: „Biuletyn statystyczny  nr 2”; GUS, 2004.
Source: ”Statistical Bulletin 2”; GUS, 2004.

Wyszczególnienie / Specification
Rok / Year

2001 2002 2003

Dynamika produktu krajowego brutto w % / Dynamic of gross national product in % 101,0 101,4 103,7

Dynamika wartości dodanej brutto w %, w tym: / 101,1 101,3 103,4
Dynamic of the gross added value in %, including:

– przemysł / industry, 99,7 99,8 107,7
– budownictwo / construction sector, 92,1 91,4 94,9
– usługi rynkowe / market services. 102,7 103,9 104,3

Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. osób /
Number of persons employed in the national economy, in thousands 14 996 14 924 14 775

Stopa bezrobocia (na koniec roku) w % /
Unemployment rate (end of the year) in % 19,4 20,0 20,00

Dynamika przeciętnych wynagrodzeń realnych brutto w gospodarce narodowej  w % /
Dynamic of average real gross wages and salary in national economy in % 102,5 100,7 102,8

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w % /
Dynamic of the sold production of industry in % 100,6 101,4 108,4

Dynamika produkcji rolniczej  w % /
Dynamic of agricultural production in % 105,8 98,1 98,6

Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) /
Dynamic of goods and services‘ price (inflation) 105,5 101,9 100,8

Źródło: „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, rok 2003”; GUS, 2004. „Biuletyn statystyczny nr 2”; GUS, 2004.
Source: ”Social and economic situation in Poland, year 2003”; GUS, 2004. ”Statistical Bulletin 2”; GUS, 2004.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI GOSPODARCZEJ KRAJU
W ROKU 2003 NA TLE WYNIKÓW LAT POPRZEDNICH
GENERAL CHARACTERISTICS OF THE ECONOMIC SITUATION  IN POLAND IN 2003 IN COMPARISON WITH THE PREVIOUS YEARS

I kwartał 2002 /
I quarter 2002

II kwartał 2002 /
II quarter 2002

III kwartał 2002 /
III quarter 2002

IV kwartał 2002 /
IV quarter 2002

I kwartał 2003 /
I quarter 2003

II kwartał 2003 /
II quarter 2003

III kwartał 2003 /
III quarter 2003

IV kwartał 2003 /
IV quarter 2003
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TABLICA 2. Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego w mln złotych /
TABLE 2. Economic results of the chemical industry in mln PLN

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2”; GUS, 2004.
Source:  ”Statistical Bulletin 2”; GUS, 2004.
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SYTUACJA EKONOMICZNA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
NA TLE SYTUACJI KRAJOWEGO PRZEMYSŁU
THE ECONOMIC SITUATION OF THE CHEMICAL INDUSTRY IN COMPARISON WITH THE SITUATION OF THE NATIONAL INDUSTRY

Lp. /
Treść / Specification

Rok 2002 / Rok 2003 / Year 2003
Dynamika w %

Year 2002 PLN EURO1

2003/2002 /
No. Index in %

PLN

1. Przemysł chemiczny ogółem / Chemical industry
a) przychody ze sprzedaży / sales income 47 266,6 56 191,2 12 771,1 118,9
b) koszty wytworzenia / cost of manufacturing 43 839,1 51 702,2 11 756,4 117,9
c) wynik finansowy brutto / gross financial result 2 459,8 3 644,7 828,7 148,2
d) wynik finansowy netto / net financial result 1 559,5 2 651,5 602,9 170,0

2. Produkcja wyrobów chemicznych /
Production of chemical products
a) przychody ze sprzedaży / sale income 32 480,7 36 524,4 8 305,2 112,4
b) koszty wytworzenia / cost of manufacturing 30 142,3 33 720,0 7 667, 5 111,9
c) wynik finansowy brutto / gross financial result 1 713,0 2 286,2 519,9 133,5
d) wynik finansowy netto / net financial result 1 087,9 1 636,6 372,1 150,4

3. Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw
sztucznych / Production of rubber and plastic products
a) przychody ze sprzedaży / sale income 14 785,9 19 666,8 4 472,0 133,0
b) koszty wytworzenia / cost of manufacturing 13 696,8 17 982,2 4 088,9 131,3
c) wynik finansowy brutto / gross financial result 746,8 1 358,5 308,9 181,9
d) wynik finansowy netto / net financial result 471,6 1 014,9 230,8 215,2

1 wg średniego kursu euro za 2003 r. (1 euro = 4,3978 PLN) / accordingly to the average euro rate for 2003.

The year of 2003 saw a significant increase in economic re-
sults in both chemical industry and industry in general.

In 2003, chemical industry sales income totaled 56 191.2 PLN
mln, accounting for 10.1% of total industry sales income, and
13.0% of manufacturing industry sales income. As against 2002,
the indices increased by 0.6% and 0.5% respectively. In both sec-
tors of chemical industry, the growth of sales income was faster
than in industry in general.

After poor economic results in 2002, when several industry
sectors in general (mining and mining engineering in particular)
suffered some financial losses, 2003 finished successfully. All sec-
tors of industry achieved a sharp rise in both net and gross pro-
fits, as against the previous year.

In the past years, chemical industry enjoyed positive financial
results. In 2003, a significant increase in both net and gross pro-
fits was achieved leading to the following results:
� production of chemical products increase by 33.5% and 50.4%

respectively;
� production of rubber and plastic products increase by 81.9%

and 115.2% respectively as against the previous year.

W roku 2003 znacznej poprawie uległy wyniki ekonomiczne
polskiego przemysłu chemicznego, jak i przemysłu ogółem.

Przychody ze sprzedaży produktów przemysłu chemicznego
osiągnęły w roku 2003 łączną kwotę 56 191,2 mln zł, co stanowi
10,1% wartości sprzedaży przemysłu ogółem oraz 13,0% sprze-
daży wyrobów przetwórstwa przemysłowego. W porównaniu z
rokiem 2002 wskaźniki te wzrosły odpowiednio o 0,6% oraz 0,5%.
W obydwu działach przemysłu chemicznego osiągnięto przyrost
przychodów ze sprzedaży na poziomie wyższym niż w przemyśle
ogółem.

Po bardzo słabych wynikach roku 2002, w którym w szeregu
działów przemysłu oraz ogółem w górnictwie i kopalnictwie wy-
stąpił ujemny wynik finansowy, rok 2003 zakończył się bardzo
korzystnie. Wszystkie sektory przemysłu osiągnęły dodatni wynik
finansowy brutto i netto, a przyrost zysku brutto i netto w porów-
naniu z poprzednim rokiem był gwałtowny.

Przemysł chemiczny przez ubiegłe lata osiągał dodatni wynik
finansowy. Rok 2003 zakończył się znaczącymi przyrostami zysku
brutto i netto, osiągnięto wzrost o:
� w produkcji wyrobów chemicznych 33,5% i 50,4%;
� w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych

81,9% i 115,2% poziomu roku 2002.
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Kondycję finansową przedsiębiorstw przemysłu chemicznego
najlepiej charakteryzują prezentowane w Tablicy 3 podstawowe
wskaźniki finansowe.
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Financial results achieved in 2003 allow for positive economic
outlook for chemical industry enterprises.

Uzyskane w 2003 roku wyniki finansowe pozwalają na dobre
prognozy dla przedsiębiorstw przemysłu chemicznego.

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2”; GUS, 2004.
Source: ”Statistical Bulletin 2”; GUS, 2004.

WYKRES 2. Wynik finansowy netto działów przemysłu chemicznego w latach 2002 i 2003 w mln złotych /
DIAGRAM 2. Net financial results for chemical industry sectors in 2002 and 2003, in million PLN

The financial condition of chemical industry companies is best
described by the financial indices presented in Table 3.

W porównaniu z wynikami dla przemysłu ogółem i przetwór-
stwa przemysłowego zarówno wskaźnik rentowności obrotu brut-
to, jak i netto dla branży chemicznej kształtują się na znacząco
wyższym poziomie.

Korzystnie przedstawia się odsetek przedsiębiorstw, które osią-
gnęły dodatni wynik finansowy:
� w produkcji wyrobów chemicznych wynosi 78,5%;
� w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych wy-

nosi 77,6%.
Należy zwrócić uwagę, że osiągnięcie przez dużą część przed-

siębiorstw przemysłu chemicznego relatywnie wysokiego zysku
netto, może spowodować odczuwalne zasilenie kapitałów wła-
snych i w efekcie wpłynąć korzystnie na decyzje inwestycyjne.

As compared with the results for manufacturing and industry
in general, both gross and net profitability indicators are signifi-
cantly higher for chemical industry.

There is a high percentage of enterprises which obtained po-
sitive financial results:
� production of chemical products was 78.5%;
� production of rubber and plastic products was 77.6%.

It should be noted that relatively high net profit obtained by
part of chemical industry enterprises may result in noticeable ac-
cumulation of equity capital, thus encouraging new  businesses.

Wskaźnik rentowności obrotu 2002 1,2 1,4 5,0 4,9
brutto w % / Gross profitability in % 2003 3,8 3,5 6,0 6,7

Wskaźnik rentowności obrotu 2002 0,2 0,3 3,2 3,1
netto w % / Net profitability in % 2003 2,5 2,3 4,3 5,0

TABLICA 3. Podstawowe wskaźniki finansowe w latach 2002–2003 r. /
TABLE 3. Basic financial indices in 2002–2003

Źródło: „Biuletyn statystyczny 2”; GUS, 2004.
Source: ”Statistical Bulletin 2”; GUS, 2004.

SYTUACJA EKONOMICZNA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
NA TLE SYTUACJI KRAJOWEGO PRZEMYSŁU

THE ECONOMIC SITUATION OF THE CHEMICAL INDUSTRY IN COMPARISON WITH THE SITUATION OF THE NATIONAL INDUSTRY

Przemysł Przetwórstwo Produkcja Prod. wyr. gumowych
Wyszczególnienie / ogółem / przemysłowe / wyrobów chem. / i z tworzyw sztucznych /

Specification Industry Manufacturing Chemical Rubber and
– Total production plastic products

Przemysł chemiczny ogółem /
Chemical industry total

Wyroby gumowe
i z tworzyw sztucznych /

Plastic and rubber
products

Wyroby chemiczne /
Chemical products
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Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu chemicznego
w latach 2001–2003 ulegały znacznym wahaniom. Po niewiel-
kim spadku w roku 2001 i 2002 nastąpiło wyraźne odwrócenie
tendencji i w roku 2003 ceny uległy znacznemu zwiększeniu.
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SYTUACJA EKONOMICZNA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
NA TLE SYTUACJI KRAJOWEGO PRZEMYSŁU
THE ECONOMIC SITUATION OF THE CHEMICAL INDUSTRY IN COMPARISON WITH THE SITUATION OF THE NATIONAL INDUSTRY

Indices of sold production prices of chemical products in 2002–
2003 fluctuated wildly. After a slight drop in 2001 and 2002, the
direction of changes reversed and the prices rose sharply in 2003.

WYKRES 3. Dynamika cen produktów chemicznych w latach 2001–2003 /
DIAGRAM 3. Indices of chemical products prices in 2001–2003

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2”; GUS, 2004.
Source: ”Statistical Bulletin 2”; GUS, 2004.

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku,
w pierwszych miesiącach roku 2003 wskaźniki cen wykazywały
wyraźny wzrost, lecz w kolejnych miesiącach ulegały nieznaczne-
mu obniżeniu. Od lipca wskaźniki cen systematycznie wzrastały
by w  grudniu 2003 roku osiągnąć poziom odpowiednio:
� w przetwórstwie przemysłowym 103,6%;
� w produkcji wyrobów chemicznych 104,0%;
� w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych

104,8%.

As compared with the same period of the previous year, the
first month of 2003 saw price indices rise noticeably only to drop
slightly in the next months. From July 2003 price indices grew
steadily and, in December 2003, reached respectively:
� in manufacturing 103.6%;
� in chemical production 104.0%;
� in rubber and plastic products 104.8%.

WYKRES 4. Dynamika cen w 12 miesiącach  2003 roku (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) /
CHART 4. Indices of prices in 12 months of 2003 (analogus period of the previous year = 100)

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2”; GUS, 2004.
Source: ”Statistical Bulletin 2”; GUS, 2004.
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Liczba podmiotów gospodarczych w latach 2002–2003 ule-

gła zwiększeniu. Zwiększyła się, zarówno liczba podmiotów
w przemyśle ogółem (o 3,3%), przetwórstwie przemysłowym (o
1,1%), jak i w przemyśle chemicznym (o 2,4 %), przy czym liczba
przedsiębiorstw państwowych pozosłała na poziomie roku 2002,
a wzrosła liczba spółek (głównie spółek handlowych o 6,1%).

#��� (���)��������������
������	�������%�����	�������	����	����
*�)	����������������������	�������	��������������	�����	�

The number of chemical industry units increased between 2002
and 2003: industry enterprises – an increase of 3.3%, manufac-
turing – an increase of 1.1%, and chemical industry  – an incre-
ase of 2.4%. At the same time the number of state-owned units
remained unchanged, the number of companies (especially com-
mercial and joint-stock companies) increased by 6.1%.

Lp. / Wyszczególnienie / Specification Rok / Year
No. 2002 2003

I Produkcja wyrobów chemicznych ogółem, w tym: /
 Total production of chemical products, including: 4 124 4 260
– przedsiębiorstwa państwowe / state-owned enterprises 20 14
– spółki ogółem / companies 2 231 2 327
– spółki handlowe / commercial companies 1 523 1 632
– spółki akcyjne / joint-stock companies 141 143
– Spółki z o.o. / limited liability companies 1 277 1 372
– spółdzielnie / cooperatives 48 47

II Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych ogółem, w tym: /
Total production of rubber and plastic products, including: 15 216 15 547
– przedsiębiorstwa państwowe / state-owned enterprises 10 10
– spółki ogółem / companies 4 940 5 094
– spółki handlowe / commercial companies 2 592 2 769
– spółki akcyjne / joint-stock companies 107 108
– Spółki z o.o. / limited liability companies 2 136 2 264
– spółdzielnie / cooperatives 84 84

TABLICA 4. Liczba podmiotów przemysłu chemicznego wg sektorów własności w latach 2002–2003 /
TABLE 4. Number of chemical industry entities according to the ownership status in 2002–2003

Źródło: „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2003 r.”; GUS, 2004.
Source: ”Structural changes of national economy entities in 2003”; GUS, 2004.

PODMIOTY GOSPODARCZE
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO W POLSCE
ECONOMIC ENTITIES OF THE CHEMICAL INDUSTRY IN POLAND
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TABLICA 5. Podstawowe informacje za rok 2003 o wybranych przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego /
TABLE 5. Basic information on some selected companies of the chemical industry in the year 2003

1) „Lista 500” – „Rzeczpospolita”, 15 kwietnia 2004  / ”List 500” – ”Rzeczpospolita” , 15 April 2004.
2) Brak danych ze względu na przekształcenie firmy w spółkę akcyjną z dniem 1 czerwca 2003 roku /

Lack of data due to the transformation of the company to joint stock company on 1 June 2003.
3) 11 miesięcy 2003 /  11 months of 2003.

• Brak danych / Lack of data

Źródło: Na podstawie ankiet PIPC-ZP.
Source: Based on questionnaires of the Chamber.

Przychody Wydajność  Wskaźnik Wskaźnik
ogółem pracy rentowności rentowności

Lp. / Nazwa przedsiębiorstwa / Zatrudnienie / w mln. zł / w tys. zł /osobę netto  w % / brutto w %/
No. Company Employment Total income Work efficiency Profitability Profitability

in millions thous. index net index gross
PLN PLN / person in % in %

1 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 15 1331) 24 629 963 1628 4,83 3,97
2 Zakłady Azotowe „PUŁAWY”  S.A. 3 326 1 599 623 481 6,31 5,33
3 Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. 2 745 1 440 958 525 1,05 0,93
4 Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 2 571 885 186 344 3,60 0,30
5 Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A. 1 756 1 126 250 641 1,21 1,13
6 Firma Chemiczna DWORY S.A. 1 576 807 992 513 1,70 1,57
7 ANWIL SA 1 499 1 262 110 842 6,07 4,79
8 Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.2) 1 446      
9 POLIFARB Cieszyn-Wrocław S.A. 1 314 634 331 483 4,73 2,74

10 Zakłady Włókien Chemicznych STILON S.A. 982 489 749 499 –10,03 –10,03
11 Zakłady Chemiczne „ORGANIKA SARZYNA” S.A. 761 331 743 436 6,20 3,67
12 Rafineria Nafty GLIMAR S.A. 569 460 898 810 –6,89 –6,74
13 Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL”

Tarnobrzeg Sp. z o.o. 522 118 492 227 4,86 4,09
14 Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. 430 481 855 1 121 0,43 0,43
15 TBD S.A. 425 185 555 437 –2,97 –3,12
16 Kujawska Fabryka Farb i Lakierów

NOBILES  Sp. z o.o. 409 156 498 383 –5,59 –6,38
17 BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp z o.o.3) 388 725 697 1 870 7,97 6,06
18 Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A.

w Pustkowie 361 147 451 408 0,27 0,24
19 Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. 324 95 414 294 • •
20 Polskie Odczynniki Chemiczne S.A. 319 61 536 193 4,39 3,29
21 Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o. 273 129 215 473 9,02 6,48
22 Rafineria TRZEBINIA S.A. 170 1 136 556 6 686 7,43 5,28
23 ICI Polska Sp. z o.o. 135 173 018 1 282 2,12 0,13
24 ORLEN-OIL Sp. z o.o. 208 434 080 2 087 1,38 2,29
25 ARNAUD POLSKA Sp. z o.o. • 69 120 • 0,55 1,21
26 DEC Sp. z o.o. • 284 750 • • •
27 Instytut Chemii Przemysłowej 378 24 731 65 0,58 0,40
28 Instytut Nawozów Sztucznych 319 28 855 90 1,04 1,04
29 FLUOR S.A. 3) 208 24 597 118 –3,59 –6,77
30 PROCHEM S.A. 204 60 923 299 2,33 1,66
31 POLIMEX-CEKOP S.A. 192 245 929 1 281 3,29 3,29
32 Instutut Ciężkiej Syntezy Organicznej

BLACHOWNIA 179 7 481 42 3,48 2,17
33 SYNTEZA S.A. 142 108 473 764 3,87 2,69
34 ANNEBERG TRANSPOL INT. Sp. z o.o. 139 31 903 230 5,35 3,46
35 PROZAP Sp. z o.o. 119 8 337 70    
36 Textilimpex CO. LTD 77 34 031 442 2,04 2,08
37 PCC CARGO S.A. 24 48 967 2 040 6,41 4,81
38 Kemira GrowHow 18 73 743 4 097 –7,22 –7,22
39 DEGUSSA AG S.A. 14 • •
40 Instytut Ekonomiczny MODUS Sp. z o.o. 11 378 34 1,32 0,79
41 Instytut Organizacji INORG Sp. z o.o. 5 663 133 0,16 0,25

PODMIOTY GOSPODARCZE
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO W POLSCE

ECONOMIC ENTITIES OF THE CHEMICAL INDUSTRY IN POLAND
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ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE
W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM

EMPLOYMENT AND SALARIES IN THE CHEMICAL INDUSTRY
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WYKRES 5. Dynamika przeciętnego zatrudnienia w przemyśle chemicznym w latach 2001–2003 /
DIAGRAM 5. Avarage employment rate in chemical industry in the years 2001–2003

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2”; GUS, 2002.
Source: ”Statistical Bulletin 2”; GUS, 2002.

Chemical industry in general, saw a slight increase in average
employment rate by about 0.5%. A decrease in employment of
1.5% appeared in the sector “production of chemical products”,
whereas the sector “production of rubber and plastic products”
saw an increase in employment of 2.8%.

In both sectors of chemical industry, the output considerably
increased, mostly – in production of rubber and plastic products
(by 20.7%) and slightly less – in production of chemical products
(by 17.3%).

In 2003, chemical industry employees held, on average, 8.2%
jobs available in industry in general, which was 0.3% more than
in 2002.

W przemyśle chemicznym ogółem wystąpił niewielki wzrost
przeciętnego poziomu zatrudnienia o około 0,5%. Spadek zatrud-
nienia miał miejsce w dziale „produkcja wyrobów chemicznych”
o 1,5%, w grupie producentów wyrobów gumowych i z tworzyw
sztucznych wystąpił wzrost o 2,8%.

W obydwu działach przemysłu chemicznego wystąpił znaczny
wzrost wydajności pracy, najwyższy w dziale produkcji wyrobów
gumowych i z tworzyw o 20,7%, a w produkcji wyrobów che-
micznych o 17,3%.

Udział pracowników zatrudnionych w przemyśle chemicznym
w liczbie zatrudnionych w przemyśle ogółem średnio za rok 2003
wzrósł do 8,2%, czyli w porównaniu do stanu z 2002 r. o 0,3%.

W roku 2003 liczba zatrudnionych w gospodarce narodowej
zmniejszyła się o 2,2%, a w sektorze przedsiębiorstw o 4,6%.
Największy spadek zatrudnienia wystąpił w sekcjach: budownic-
two o (16,1%), hotele i restauracje (o 10,1%), górnictwo i kopal-
nictwo (o 5,7%), transport i łączność (o 3,2%).

In 2003, the number of employed in national economy decre-
ased by 2.2% and in the enterprise sector by 4.6%. The biggest
drop in unemployment rates was in the following sectors: con-
struction industry (by 16.1%), hotels and restaurants
(by 10.1%), mining and mining engineering (by 5.7%), transport
and communication (by 3.2%).

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 3”; GUS, 2004.
Source: ”Statistical Bulletin 3”; GUS, 2004.

WYKRES 6. Zatrudnienie w przemyśle chemicznym  w tysiącach osób (stan na koniec miesiąca) /
DIAGRAM 6. Employment in the chemical industry in thousands persons (state for the end of month)

2002 / 2001 2003 / 2002

Przetwórstwo przemysłowe /
Manufacturing

Przemysł chemiczny /
Chemical industry

Produkcja wyrobów chemicznych /
Production of chemical products

Produkcja wyrobów gumowych
i z tworzyw sztucznych /
Production of rubber and
plastic products

100,3

94

97

93,8

97,4

100,5

98,5

102,8104  –

102  –

100  –

98  –

96  –

94  –

92  –

90  –

88  –

[%]
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W roku 2003 w przemyśle chemicznym miał miejsce niewielki
przyrost wynagrodzeń.

Najwyższy wzrost przeciętnego wynagrodzenia, w porówna-
niu z danymi za 2002 rok, wystąpił w produkcji wyrobów gumo-
wych i z tworzyw sztucznych, aż o 3,6%, podczas gdy wzrost
produkcji sprzedanej w tym obszarze wynosił 20,3%.

W grupie podmiotów produkujących wyroby chemiczne przy-
rost przeciętnych wynagrodzeń był nieco niższy i wynosił 2,9%.
Tempo wzrostu wynagrodzeń niższe od tempa przyrostu wartości
sprzedaży wystąpiło w obydwu działach przemysłu chemicznego.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE
W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM
EMPLOYMENT AND SALARIES IN THE CHEMICAL INDUSTRY

.��� ���������	���������	�"�	���	�������
������	�������	���	�������������

In 2003, a slight increase in wages and salaries was obse-
rved.

The highest increase in average wages and salaries, as aga-
inst the data available for 2002, was observed in production of
rubber and plastic products of 3.6%, whereas the increase of
20.3% was observed in the sector output.

Businesses producing chemical products saw a modest avera-
ge increase in salaries, only of 2.9%. The lower dynamic of incre-
asing wages and salaries to the dynamic of sales income was
observed in both sectors of chemical industry.

WYKRES 7. Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego w latach 2003/2002 roku w % /
DIAGRAM 7. Average wages and salaries rate in chemical industry companies in 2003/2002 in %

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2”; GUS, 2004.
Source: ”Statistical Bulletin 2”; GUS, 2004.

TABLICA 6. Wydajność pracy w przemyśle chemicznym w tys. zł/osobę /
TABLE 6. Productivity in the chemical industry in PLN / person

Źródło: Opracowanie własne PIPC-ZP.
Source: Own material of the Chamber.

Wydajność pracy / Productivity Rok / Year

2001 2002 2003

Przetwórstwo przemysłowe / Manufacturing 183,0 191,8 221,2
Przemysł chemiczny / Chemical industry 230,3 251,4 293,8

Średnia wydajność pracy w przedsiębiorstwach przemysłu
chemicznego liczona jako wartość sprzedaży przez liczbę zatrud-
nionych w roku 2003 osiągnęła poziom 293,8 tys. zł na jednego
zatrudnionego. Spośród przedsiębiorstw prezentowanych w Ta-
blicy 5 większość (27) osiągnęła wydajność wyższą od średniej
dla przemysłu chemicznego.

Average productivity in chemical industry enterprises, calcu-
lated as the ratio of sales income to the number of the employed
in 2003 reached PLN 293,800 per each employed. Most enterpri-
ses (27) represented in table 5 achieved higher productivity than
the average one for chemical industry.

Produkcja wyrobów gumowych
i z tworzyw sztucznych /

Production of rubber and plastic products

Produkcja wyrobów chemicznych /
Production of chemical products

Przetwórstwo przemysłowe /
Manufacturing

Przemysł ogółem /
Industry Total

[%]
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��
Według wstępnych szacunków w 2003 roku poziom produkcji

sprzedanej przemysłu był wyższy niż w roku ubiegłym o 8,7% (w
2002 roku wzrost wynosił 1,9%), najwyższe przyrosty wystąpiły
w IV kwartale (12,1%).

Wzrost produkcji sprzedanej wystąpił w wielu dziedzinach
przemysłu i był spowodowany między innymi znaczną dynamiką
sprzedaży w  przetwórstwie przemysłowym (wzrost o 10,4%, w
2002 roku o 2,1%), oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w ener-
gię elektryczną, gaz i wodę o 1,4%. W górnictwie i kopalnictwie
wystąpił spadek o 3,6%.

Wartość produkcji sprzedanej (w milionach złotych według cen
bieżących) w roku 2003 wynosiła:
� w przetwórstwie przemysłowym 440 555,4;
� w wyrobach chemicznych 34 900,2;
� w wyrobach gumowych i z tworzyw sztucznych 24 575,8.

PRODUKCJA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
W LATACH 2001–2003
PRODUCTION OF THE CHEMICAL INDUSTRY IN 2001–2003

1��� '����
��������	��������	�������	����	����
���������������������	���	�������������

Accordingly to the preliminary estimates, in 2003 the level of
industry sold production was higher by 8.7% than in the previo-
us year (when the increase was 1.9%), and the highest increase
was in the fourth quarter of the year (12.1%).

The increase in sold production was observed in many indu-
stry sectors and was caused by a significant sales growth in  in-
dustrial processing (an increase of 10.4%, in 2002 of 2.1%), and
an increase of 1.4% in electricity generation and supply, gas and
water production and supply. At the same time, mining and mi-
ning engineering observed a decrease of 3.6%.

Value of the sold production (in million PLN in current prices)
in 2003 was:
� in industrial processing 440 555.4;
� in chemical production  34 900.2;
� in rubber and plastic products  24 575.8.

W produkcji wyrobów chemicznych w porównaniu z rokiem
2002 produkcja sprzedana była wyższa o 11,3%.

Udział produkcji sprzedanej obydwu działów przemysłu che-
micznego w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem wzrósł do
11,1%, czyli o 0,7% więcej niż w roku 2002.

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2”; GUS, 2004.
Source: ”Statistical Bulletin 2”; GUS, 2004.

WYKRES 8. Porównanie dynamiki sprzedaży przetwórstwa przemysłowego oraz wyrobów chemicznych
i wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych w % /

DIAGRAM 8. Comparision of processing industry sales rate and chemical products, rubber and plastic products sales rates in %

Sold production of chemical products, as compared with the
year 2002, was higher by 11.3%.

Sold production in both sectors of chemical industry accoun-
ted for 11.1% of sold production in industry in general, increased
by 0.7% as against the 2002 year.

TABLICA 7. Udział produkcji sprzedanej przemysłu chemicznego wg działów w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem
(przemysł = 100%) /

TABLE 7. Sold chemical industry production contribution in sold industry production in general per sectors (industry = 100%)

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2”; GUS, 2004.
Source: ”Statistical Bulletin 2”; GUS, 2004.

Wyszczególnienie / Specification
2002 r. 2003 r. Zmiana /

w % / in % w % / in % Change

Przemysł ogółem / Industry Total 100,0 100,0 -

Przetwórstwo przemysłowe / Industrial processing 81,8 83,0 1,2

Produkcja wyrobów chemicznych / Production of chemical products 6,2 6,4 0,2

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych / Production
of rubber and plastic products 4,2 4,7 0,5

[%]
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W grupie chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien sztucz-
nych na 22 asortymenty przyrost produkcji wystąpił w przypadku
dwunastu produktów.

W produkcji poszczegolnych wyrobów przemysłu chemicznego
w 2003 roku w stosunku do roku 2002 widoczne jest znaczne zróż-
nicowanie dynamiki. Najwyższą dynamikę osiągnęła produkcja:
� kwasu octowego (w przeliczeniu na 100%) – 189,8%;
� amoniaku syntetycznego skroplonego – 172,3%;
� nawozów azotowych (w przelicz. na czysty składnik) – 124,5%;
� amoniaku syntetycznego gazowego – 121,3%;
� kwasu azotowego technicznego (w przelicz. na 100%) – 120,2%;
� opon ogółem – 114,3%.

PRODUKCJA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
W LATACH 2001–2003

PRODUCTION OF THE CHEMICAL INDUSTRY IN 2001–2003

1��� '����
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In the group of chemicals, chemical products and chemical
fibers, the increase of production occurred in twelve products out
of 22.

In 2003, the growth in production of particular chemical pro-
ducts differed noticeably from that in 2002. The highest growth
was noted in production of:
� acetic acid (in terms of 100%) 189.8%;
� synthetic liquid ammonia (condensed) 172.3%;
� nitrogenous fertilizers (in terms of pure ingredient) 124.5%;
� synthetic gaseous ammonia – 121.3%;
� nitric technical acid (in terms of 100%) – 120.2%;
� tyres, in general – 114.3%.

TABLICA 8. Chemikalia, wyroby chemiczne i włókna sztuczne1) /
TABLE 8. Chemicals, chemical products and chemical fibres1)

W liczbach bezwzględnych /

Wyroby / Products In absolute figures
(w tys. t / in thous. t)

2001 2002 2003

Wodorotlenek sodowy  (soda kaustyczna) w przeliczeniu na 96% /
Sodium hydroxide (caustic soda) in terms of 96% 346,0 395,0 386,0
Soda bezwodna w przeliczeniu na 98% /
Soda ash (in terms of 98%)
– lekka / light 1126,0 1137,0 355,02)

– ciężka / heavy   747,0   767,0 778,0
Butadien / Butadiene 37,8 51,4 44,1
Toluen / Toluene 62,9 102,0 94,0
Fenol / Phenol 51,3 50,7 52,5
6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) / 6-heksanelactam (epsilon-caprolactam) 149,0 153,0 152,0
Kwas azotowy techniczny (w przeliczeniu na 100%) / Nitric acid,
technical (in terms of 100%) 2057,0 1687,0 2028
Amoniak gazowy syntetyczny (w przeliczeniu na czysty składnik) /
Synthetic gaseous ammonia  (in term of pure ingredient) 1169,0 893,0 1083,0
Amoniak syntetyczny (skroplony) – (w przeliczeniu na czysty składnik) /
Synthetic ammonia (condensed) – (in term of pure ingredient) 858,0 718,0 1237,0
Nawozy mineralne lub chemiczne (w przeliczeniu na czysty składnik) /
Mineral or chemical fertilizers (in term of pure ingredient)
– azotowe / nitrogenous 1498,0 1298,0 1616,0
– fosforowe / phosphatic 492,0 516,0 540,0
– potasowe / potassic 265,0 262,0 243,0
Polietylen / polyethylene 153,0 168,0 157,0
Polimery styrenu, w tym: / Polymers of styrene, of which: 92,5 86,4 80,5
 – polistyren do spieniania / expandible polystyrene 50,1 53,3 58,9
Polichlorek winylu nie zmieszany / Polyvinyl chloride not mixed with any other substances 226,0 248,0 256,0
Polipropylen / Polypropylene 121,0 143,0 143,0
Farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska i gotowe sykatywy  /
Paints, lacquers and similar coating materials, printing inks and prepared driers 643,0 800,0 748,0
Mydła i środki powierzchniowo czynne / Soaps and surfactants 44,6 43,1 47,1
Włókna chemiczne, w tym: / Chemical fibres, of which: 91,3 96,7 98,3
 – syntetyczne / synthetic 91 96,0 97,9

Źródło: „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych”; GUS, 2004.
Source: ”Production of the most important industrial  products”; GUS, 2004.

1) Dotyczy podmiotów o zatrudnieniu powyżej 50 osób /  for entities with employment over 50 persons.
2) W 2003 r. bez zużycia wewnętrznego / In 2003 – without internal consumption.
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W grupie wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych znaczny przy-
rost produkcji wystąpił w produkcji opon, o 14,3%, w tym opon do
pojazdów samochodowych osobowych, o 10,0%, natomiast w gru-
pie wykładzin podłogowych, ściennych i sufitowych z tworzyw
sztucznych nastąpił spadek (wg powierzchni produktów), o 30,6%.

WYKRES 9. Dynamika produkcji wybranych wyrobów (rok poprzedni = 100) /
DIAGRAM 9. Production rate of the selected products (previous year = 100)

In the group of rubber and plastic products, a considerable
raise of 14.3% was noted in  tyres production, of which passen-
ger cars tyres of 10.0%. However, in the group of floor, wall
and ceiling plastic coverings a drop of 30.6% was noted (accor-
dingly to the product area).

PRODUKCJA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
W LATACH 2001–2003
PRODUCTION OF THE CHEMICAL INDUSTRY IN 2001–2003

3) Dotyczy podmiotów o zatrudnieniu powyżej 50 osób /  for entities with employment over 50 persons.

Źródło: „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych”; GUS, 2004.  /  Source: ”Production of the most important industrial products”; GUS, 2004.

[%] [%]

Źródło:  „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych”; GUS, 2004.
Source: ”Production of the most important industrial products”; GUS, 2004.

Wyroby / Products
W tys. szt . / in  thous.  pcs

2001 2002 2003

Opony, w tym: / Tyres, of which: 25 832 28 023 32 018

– do pojazdów samochodowych osobowych / tyres for passanger cars 18 199 19 631 21 593
– do pojazdów samochodowych ciężarowych / tyres for trucks 1 647 1 769 1 753
– ciągnikowe / tractor tyres 803 745 616
– do maszyn i urządzeń rolniczych / tyres for agricultural machines and equipment 483 506 419

Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych w km2 /
Floor, wall or ceiling plastics coverings in km2 18,9 29,7 20,6

TABLICA 9. Wyroby z gumy i z tworzyw sztucznych3) /
TABLE 9. Rubber and plastic products3)

Źródło:  „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych”; GUS, 2004.  / Source: ”Production of the most important industrial  products”; GUS, 2004.

WYKRES 10. Dynamika produkcji opon (rok poprzedni = 100) /
DIAGRAM 10. Production rate of tyres (previous year = 100)

[%]
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TABLICA 10. Produkcja ważniejszych produktów głównych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w 2003 r. /
TABLE 10. Key chemical industry companies production of main products in 2003

PRODUKCJA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
W LATACH 2001–2003

PRODUCTION OF THE CHEMICAL INDUSTRY IN 2001–2003

L.p. / Wyszczególnienie / Nazwa firmy / Produkcja w tonach /
No. Specification Company name Production in ton

1 Amoniak syntetyczny / Synthetic ammonia ANWIL SA 317 285
Z.A. „PUŁAWY” S.A. 901 093
Z.A. KĘDZIERZYN S.A. 371 710
Z.A. w Tarnowie-Mościcach S.A. 193 833
Z.Ch. „POLICE” S.A. 535 090
Razem / Total 2 319 011

2 Nawozy azotowe (N) / Nitrogenous fertilizers (N) ANWIL SA 241 692
Z.A. „PUŁAWY” S.A. 669 950
Z.A. KĘDZIERZYN S.A. 213 602
Z.A. w Tarnowie-Mościcach S.A. 164 243
Razem / Total 1 289 487

3 Nawozy pyliste / Powdery fertilizers Z.Ch. LUBOŃ Sp. z o.o. 152 823
4 Nawozy granulowane beztermiczne /

Granulated fertilizers – non termal method Z.Ch. LUBOŃ Sp. z o.o. 96 253
5 Nawozy granulowane metodą zgniatania /

Granulated fertilizers – crushing method Z.Ch. LUBOŃ Sp. z o.o. 111 540
6 Nawozy fosforowe ogółem / Phosphatic fertilizers Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg 179 827
7 Nawozy NPK / Fertilizers NPK Z.Ch. „POLICE” S.A. 653 246
8 Nawozy NP/ Fertilizers NP Z.Ch. „POLICE” S.A. 364 235
9 Nawozy PK/ Fertilizers PK Z.Ch. „POLICE” S.A. 66 255

10 Luboplony / Blends of granulated fertilizers Z.Ch. LUBOŃ Sp. z o.o. 12 491
11 Biel tytanowa / Tithanium white Z.Ch. „POLICE” S.A. 42 325
12 Chlor gazowy / Gasous chlorine ANWIL SA 122 982

Z.A. w Tarnowie-Mościcach S.A. 29 720
Z.Ch. ZACHEM S.A. 51 243
Razem / Total 203 945

13 Wodorotlenek sodu wp 100% / ANWIL SA 142 525
Sodium hydroxide (caustic soda) Z.A. w Tarnowie-Mościcach S.A. 33 094

Z.Ch. ZACHEM S.A. 29 081
Razem / Total 204 700

14 Kwas fluorowodorowy / Hydrofluoric acid Z.Ch. LUBOŃ Sp. z o.o. 651
15 Kwas siarkowy / Sulphuric acid Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg 65 138

Z.Ch. „POLICE” S.A. 640 588
Razem / Total 706 377

16 Siarka granulowana / Granulated sulphur Z.Ch. „SIARKOPOL” Tarnobrzeg 23 267
17 Kwas solny / Hydrochloric acid Z.Ch. ZACHEM S.A. 51 243
18 Mocznik / Urea Z.A. „PUŁAWY” S.A. 588 593

Z.Ch. „POLICE” S.A. 352 010
Razem / Total 940 603

19 Polichlorek winylu / Polyvinyl chloride ANWIL SA 246 990
20 Etylen / Ethylene ORLEN S.A. 246 889
21 Polietylen / Polyethylene Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 150 187

ORLEN S.A. 27 154
Razem / Total 177 341

22 Polipropylen / Polypropylene Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 143 348
ORLEN S.A. 25 104
Razem / Total 168 452

23 Glikole / Glycols ORLEN S.A. 96 666
24 Propylen / Propylene ORLEN S.A. 201 000
25 Lateksy / Latexes Firma Chemiczna DWORY S.A. 9 811
26 Polimery styrenu / Polymers of styrene Firma Chemiczna DWORY S.A. 21 114
27 Owipiany / Foamed polystyrene Firma Chemiczna DWORY S.A. 58 858
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PRODUKCJA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
W LATACH 2001–2003
PRODUCTION OF THE CHEMICAL INDUSTRY IN 2001–2003

Źródło: Opracowanie własne; Biuro PIPC-ZP.
Source: Own material of the Chamber.

L.p. / Wyszczególnienie / Nazwa firmy / Produkcja w tonach /
No. Specification Company name Production in ton

28 Kaprolaktam / Caprolactam Z.A. PUŁAWY S.A. 65 476
Z.A. w Tarnowie-Mościcach S.A. 86 900
Razem / Total 152 376

29 Formalina / Formalin Z.A. KĘDZIERZYN S.A. 94 975
Z.A. w Tarnowie-Mościcach S.A. 14 825
Razem / Total 109 800

30 Kauczuki / Synthetic rubber Firma Chemiczna DWORY S.A. 78 160
31 Butanole / Butanols Z.A. KĘDZIERZYN S.A. 43 100
32 Oktanol / Octanol Z.A. KĘDZIERZYN S.A. 133 680
33 Ftalan dwuoktylu / Dioctyle phtalate Z.A. KĘDZIERZYN S.A. 61 150
34 Melamina / Melamine Z.A. PUŁAWY S.A. 60 119
35 TDI / TDI Z.Ch. ZACHEM S.A. 41 386
36 Epichlorohydryna / Epichlorochydrine Z.Ch. ZACHEM S.A. 26 586
37 Pianka PUR / PUR foam Z.Ch. ZACHEM S.A. 14 033
38 Polwinity i plastyfikatory / Polvinits and pastificators Z.Ch. ZACHEM S.A. 41 194
39 Barwniki i heliofory / Dyes and heliofors Z.Ch. ZACHEM S.A. 892
40 Środki ochrony roślin / Plant protection agents Z.Ch. ORGANIKA SARZYNA S.A. 11 472
41 Oleje silnikowe / Motor oils ORLEN OIL Sp z o.o. 23 503
42 Oleje hydrauliczne / Hydraulic oils ORLEN OIL Sp z o.o. 5 232
43 Oleje przemysłowe / Lubricant oils ORLEN OIL Sp z o.o. 5 483
44 Oleje emulgujące i nieemulgujące /

Emulsifing and non emulsifing oils ORLEN OIL Sp z o.o. 1 757
45 Oleje napędowe / Diesel oils ORLEN S.A. 3 070 743

Rafineria JEDLICZE S.A. 33 857
Rafineria Nafty „GLIMAR” S.A. 34 875
Rafineria TRZEBINIA S.A. 89 000
Razem / Total 3 228 475

46 Oleje opałowe / Fuel oils ORLEN S.A. 2 248 698
Rafineria JEDLICZE S.A. 167 332
Rafineria Nafty „GLIMAR” S.A. 33 089
Rafineria TRZEBINIA S.A. 95 000
Razem / Total 2 544 119

47 Oleje smarowe / Greese oils Rafineria JEDLICZE S.A. 38 862
Rafineria Nafty „GLIMAR” S.A. 5 528
Razem / Total 44 390

48 Paliwo lotnicze JET A-1 / JET fuel ORLEN S.A. 299 288
49 Benzyny / Gasoline Rafineria TRZEBINIA S.A. 25 000

Rafineria Nafty „GLIMAR” S.A. 65 402
Razem / Total 90 402

50 Smary / Greases ORLEN OIL Sp. z o.o. 1 556
Rafineria JEDLICZE S.A. 1 872
Razem / Total 3 428

51 Żywice epoksydowe / Epoxy resins Z.Ch. ORGANIKA SARZYNA S.A. 10 568
52 Żywice poliestrowe / Polyester resins Z.Ch. ORGANIKA SARZYNA S.A. 11 404
53 Farby i lakiery [środ. wodne] [tona] /

Paints and lacquers [water based] Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. 66 681
54 Farby i lakiery [środ. niewodne] [tona] /

Paints and lacquers [non water based] Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. 33 027
55 Farby emulsyjne [tona] / Emulsion paints NOBILES Sp. z o.o. 12 860
56 Impregnaty [tona] / Impregnates NOBILES Sp. z o.o. 1 074
57 Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki / Solvents and thinners NOBILES Sp. z o.o. 1 163
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W zakresie handlu zagranicznego przemysł chemiczny w roku

2003 uzyskał szczególnie korzystne rezultaty. Od początku roku
widoczny był systematyczny wzrost wartości eksportu, który osią-
gnął kwotę 13 618,1 mln złotych i 128% wartości eksportu roku
2002.

Wzrost wartości importu wyniósł 17,1%, a wartość osiągnęła
kwotę 39 106,7 milionów złotych.

W roku 2003 zmianie uległa zarówno struktura, jak i dynami-
ka handlu zagranicznego.

Udział chemikaliów i produktów pokrewnych w eksporcie ogó-
łem wzrósł w roku 2003 z 6,36% do 6,52%, natomiast w impor-
cie nastąpił minimalny spadek.

HANDEL ZAGRANICZNY
W LATACH 2001–2003
FOREIGN TRADE IN 2001–2003
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In 2003 chemical industry did a good foreign trade in a range
of products. A steady growth in export started at the beginning
of the year and continued throughout totalling PLN 13,618.1m
and 128% of export value obtained in 2002.

Imports increased by 17.1%, totalling PLN 39,106.7m.
In 2003 foreign trade noted a change both in its structure and

market share.
In 2003 the share of chemicals and related products exports in

exports in general increased from 6.36% to 6.52%, whereas im-
ports dropped slightly.

Wysoki przyrost wartości eksportu został osiągnięty między
innymi z powodu szczególnie korzystnych zmian kursów walut.

Na przestrzeni roku kurs euro uległ zmianie z 391,1 zł do 471,2
zł (to jest o 20,5%), dla eksporterów było to ogromną okazją do
poprawy swoich wyników finansowych, natomiast dla importe-
rów (szczególnie tych, uzależnionych od importu surowców) może
w dłuższym okresie czasu stanowić problem.

Na wyniki w handlu zagranicznym niekorzystny wpływ miały
zmiany relacji cenowych. W eksporcie ceny wzrosły o 5,1%, nato-
miast w imporcie o 9,2%, przy czym na wzrost cen w imporcie
głównie miał wpływ wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego.

Saldo w handlu zagranicznym zarówno w kraju ogółem, jak i
w obrocie chemikaliami i produktami pokrewnymi jest w dalszym
ciągu ujemne, a wysoki przyrost importu chemikaliów i produk-
tów pokrewnych spowodował dalsze jego pogorszenie.

WYKRES 11. Dynamika eksportu i importu w latach 2001–2003 /
DIAGRAM 11. Indices of exports and imports in the years 2001–2003

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2”; GUS, 2004.
Source: ”Statistical Bulletin 2”; GUS, 2004.

Very favourable rates of money exchange in 2003, among
others, boosted exports growth.

Throughout the year, the euro rate of exchange changed from
PLN 391.1 to PLN 471.2 (a rise of 20.5%) thus improving the
exporters’ financial results whereas for importers (especially tho-
se dependent on raw materials imports) the conditions were far
less favourable.

Foreign trade financial results were adversely affected by pri-
ce ratios. Exports prices rose by 5.1% whereas in imports by 9.2%.
However, it should be noted that the increase in imports prices
was due to oil and natural gas price rises.

Foreign trade financial results, both on the national level and
in chemicals and related products trade, were unbalanced and
the high growth in chemicals and related products imports still
worsened the economic situation.
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HANDEL ZAGRANICZNY
W LATACH 2001–2003

FOREIGN TRADE IN 2001–2003
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TABLICA 11. Poziom eksportu wybranych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w roku 2003 /
TABLE 11. Eksport level of the selected companies of chemical industry in the year 2003

Źródło: Na podstawie informacji z przedsiębiorstw. /
Source: Based on data from the companies.

*) dane za 11 miesięcy 2003 r. / data for 11 months of 2003

Lp. / Nazwa przedsiębiorstwa / Wartość eksportu w mln zł. /

No. Company  Export value in million PLN

1 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. •
2 Zakłady Azotowe „PUŁAWY”  S.A. 796 118
3 Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. 775 114
4 Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A. 589 311
5 Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 550 744
6 ANWIL SA 448 296
7 Zakłady Włókien Chemicznych STILON S.A. 367 042
8 Firma Chemiczna DWORY S.A. 256 135
9 POLIMEX-CEKOP S.A. 115 644
10 POLIFARB Cieszyn-Wrocław S.A. 101 818
11 BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp z o.o. 95 114*)

12 SYNTEZA S.A. 77 201
13 Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-SARZYNA” S.A. 59 464
14 Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. w Pustkowie 33 376
15 ANNEBERG TRANSPOL INT. Sp.z o.o. 26 478
16 FLUOR S.A. 15 748*)

17 Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o. 14 006
18 Rafineria TRZEBINIA S.A. 12 423
19 Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. 11 136
20 Rafineria Nafty GLIMAR S.A. 10 441
21 PCC CARGO S.A. 4 293
22 Instytut Nawozów Sztucznych 4 284
23 TBD S.A. 4 225
24 Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. 2 805
25 PROCHEM S.A. 2 491
26 Polskie Odczynniki Chemiczne S.A. 2 326
27 Textilimpex CO. LTD 2 201
28 ICI Polska Sp. z o.o. 1 233
29 Instutut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA 955
30 ARNAUD POLSKA Sp. z o.o. 515
31 Instytut Chemii Przemysłowej 492
32 Kemira GrowHow 99

W grupie przedsiębiorstw przemysłu chemicznego na liście 70
największych eksporterów w Polsce*) wg wartości eksportu za
trzy kwartały 2003 znalazły się następujące firmy:
� Firma Oponiarska Dębica – miejsce 8
� Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. – miejsce 11
� Ciech S.A. – miejsce 12
� ANWIL SA – miejsce 14
� Zakłady Chemiczne ZACHEM – miejsce 18
� Firma Chemiczna DWORY S.A. – miejsce 21
� Zakłady Chemiczne „ROKITA” S.A. – miejsce 32
� Alwernia S.A. – miejsce 46.

In the group of chemical industry companies, the list of 70 big-
gest exporters in Poland*), according to the export value for the three
quarters of the year 2003, the following companies were found:
� Firma Oponiarska Dębica – place 8
� Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. – place 11
� Ciech S.A. – place 12
� ANWIL SA – place 14
� Zakłady Chemiczne ZACHEM – place 18
� Firma Chemiczna DWORY S.A. – place 21
� Zakłady Chemiczne „ROKITA” S.A. – place 32
� Alwernia S.A. – place 46.

*) Raport – Eksporterzy – Home&Market nr 2/2004, dane za trzy kwartały 2003 r. / Report – Export companies Home&Market  2/2004, three quarters of the year 2003

• Brak danych / Lack of data.
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POLIFARB Cieszyn-Wrocław S.A.

Podobnie jak w latach ubiegłych nakłady inwestycyjne w 2003
roku związane były z rozwojem i ciągłym doskonaleniem w wielu
obszarach Spółki. Kontynuowano program rozwoju sieci handlo-
wej, który zaowocował otwarciem nowych centrów dekoracyj-
nych – Dekoral, studiów aranżacji koloru oraz studiów Dekoral.
Unowocześniono również infrastrukturę techniczną oraz zwięk-
szono zdolności produkcyjne.

W ciągu całego roku trwały prace związane ze zmianą syste-
mu informatycznego. Z dniem 1 stycznia 2003 roku w oddziale w
Cieszynie wdrożony został nowy zintegrowany system informa-
tyczny SAP R/3. Dzięki niemu wszystkie najważniejsze procesy,
teraz już w całej firmie, to jest: produkcja, sprzedaż, finanse i
planowanie są sprawnie zarządzane i osiągnięty został efekt sy-
nergii z Grupą SigmaKalon.

Wykonano również szereg przedsięwzięć inwestycyjnych ma-
jących na celu spełnienie wymogów ochrony środowiska i popra-
wy warunków pracy takich jak na przykład: wytłumienie źródeł
hałasu, dostosowanie baz magazynowych surowców płynnych
do obowiązujących przepisów, poprawę warunków ppoż na wy-
działach produkcyjnych.

Łączna wartość inwestycji w 2003 roku wynosiła ok. 26,3 mln zł.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Główny obszar działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-

Mościcach S.A. to tworzywa sztuczne oraz surowce do ich pro-
dukcji. Plany rozwojowe Firmy zakładają dalszą ekspansję w sek-
torach kaprolaktamu oraz tworzyw sztucznych. Do głównych za-
dań zrealizowanych w roku 2003 należały:
� modernizacja węzła reakcyjnego instalacji utleniania cyklohek-

sanu w Wytwórni Kaprolaktamu;
� intensyfikacja Wytwórni Tarnoformu do 11,6 t/rok;
� prace nad przygotowaniem nowych projektów inwestycyjnych.

Modernizacja węzła reakcyjnego utleniania cykloheksanu w Wy-
twórni Kaprolaktamu oparta była na wynikach prowadzonych przez
zakłady wieloletnich prac badawczych nad „Poprawą selektywności
reakcji utleniania cykloheksanu”. W wyniku realizacji zadania osią-
gnięto poprawę selektywności procesu utleniania cykloheksanu,
zmniejszenie wskaźników surowcowych i energetycznych procesu
oraz unowocześniono będącą przedmiotem sprzedaży technologię
otrzymywania cykloheksanonu z benzenu.

Przedmiotem projektu intensyfikacji Wytwórni Tarnoformu było
zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni z 9 922 t/rok do
11 600 t/rok. Celem projektu było wzmocnienie pozycji konku-
rencyjnej Zakładów w sektorze polioksymetylenu oraz umożliwie-
nie poprzez rozbudowę Wytwórni zaspokojenia rosnącego popy-
tu na tworzywo poliacetalowe produkowane w Tarnowie.

Ponadto, w roku 2003 wykonano prace związane z przygoto-
waniem nowych projektów inwestycyjnych, związanych z obsza-
rami stanowiącymi domenę Firmy. Przeprowadzone prace objęły
opracowanie studiów wykonalności następujących projektów:
� intensyfikacji Wytwórni Poliamidów;
� dalszej intensyfikacji Wytwórni Tarnoformu;
� intensyfikacji Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych;
� modernizacji Wytwórni Nawozów Saletrzanych.

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
W 2003 roku prowadzone były konsultacje dotyczące trzeciej

jednostki melaminy.

NAKŁADY NA INWESTYCJE
I ROZWÓJ

DEVELOPMENT AND INVESTMENT OUTLAYS
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POLIFARB Cieszyn-Wrocław S.A.
Similarly as in previous years, the capital expenditures in 2003

were connected with the development and improvement in  many
areas within the Company. The program of development of a shop
chain was continued and it resulted in opening new decorative
centres (centres of decoration) – Dekoral, studios of colour arran-
gement and Dekoral studios. Moreover, technical infrastructure
was improved and productivity increased.

All the year was devoted to changes in computer systems. On
1 January 2003, new integrated computer system SAP R/3 was
introduced in  the Cieszyn branch. As a result all the most impor-
tant processes in all the Company, i.e. production, sale, finances
and planning are efficiently managed, and the synergy effect with
SigmaKalon Group has been achieved.

A number of  investments aiming at the requirements of envi-
ronment protection and improvement of work conditions, i.e. re-
ducing noise sources,  adjusting  storehouses of liquid raw mate-
rials to the binding regulations, improvement of fire prevention
conditions at the production departments were undertaken.

The total value of the investments in 2003 was 26.3 million
PLN

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
The main area of activity  of Zakłady Azotowe in Tarnów-Mo-

ścice S.A. are plastics and raw materials for their production. De-
velopment plans of the Company assume further expansion in
caprolactam sector and plastics. The main tasks fulfilled in the
year 2003 include:
� modernization of reaction unit of cyclohexane oxidation in the

Caprolactam Factory;
� intensification of the Tarnoform (polyoxymethylene Plant up

to 11.6 tons per year;
� new investment projects.

The modernization of the cyclohexane oxidation unit in the
Caprolactam Plant was based on the results of long-term studies
on “Improvement of  selectivity of cyclohexane oxidation reac-
tion” conducted by the Company. As a result, an improvement of
selectivity of cyclohexane oxidation reaction, a decrease of raw
material and utilities consumption rate were achieved, and a tech-
nology of cyclohexanone production for benzene from cyclohexa-
ne, which is a product for sale, was modernized.

The main subject of Tarnoform Plant intensification was an
increase of productivity from 9 922 tons per year to 11 600 tons
per year. The aim of the project was strengthening of competitive
position of the Plant in the polyoxymethylene sector and  satisfy-
ing an increasing demand for polyacetals produced in Tarnów
through extending the Plant.

Moreover, in 2003, new investment projects related to the
Company domains  were drawn up. The preparatory work inclu-
ded a research on feasibility of the following projects:
� intensification of the Polyamide Plant;
� further intensification of the Tarnoform Plant;
� intensification of  the modified Plastics Plant;
� modernization of Saltpetre Fertilizers Plant.

Zakłady Azotowe ”PUŁAWY” S.A.
In 2003 the consultation activities regarding the third unit of

melamine were carried out.
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POLIFARB Cieszyn-Wrocław S.A.
Research and developmental studies at the Business Unit

of Decorative Products
Intensive research and developmental studies at the Business

Unit of Decorative Products  included: elaborating and introdu-
cing new products to the market, i.e. Dekoral “Secrets of Nature”,
lakierobejca Super, drewnochron Lakier Półmat, Cieszynka Stan-
dard, bases and colorants for the K’99 system, elimination of aro-
matic solvents and other components with a negative influence
on people and natural environment, modernization of  produc-
tion technology, lowering of the costs of the products and imple-
mentation of solutions at the level of 2 500 000 PLN.

New products made up 4.7% of the sale value of all the Deco
products, however recipe and technological changes were intro-
duced for the products produced in the amount of 37 715.8 tho-
usand litres worth 161 218.69 PLN.

Workers of the research and developmental department took
part in conferences and congresses organized both in Poland and
abroad. As a result they were able to observe the latest achieve-
ments in technical development in Poland and abroad.

Research and developmental work at the Business Unit of
Industrial Products

Research and developmental studies at the Business Unit of
Industrial Products included:
� introduction of new products responding to special needs of

individual industrial receivers to the market;
� implementation of new technologies of  varnish materials’ ap-

plications for the customer;
� technical service for optimization of application conditions and

adapting varnish products for the existing technologies and
varnish installations;

� cost reduction program;
� constant rationalization of production technology, safety and

environment protection;
� intensification of work for improving synergy with SigmaKalon

Group – know-how exchange and unification of technology;
� raising qualifications of the research team through participa-

tion in workshops, conferences, symposiums, cooperation with
research institutes, gathering experiences from industrial prac-
tice;

� implementation of the own polyester, alkyd and  acrylic resins
for the  needs of the Company;

� implementation of varnish products for Coil Coating into the
production according to the technology of SigmaKalon  desi-
gned for the markets of  European countries;

� introduction of cheaper solutions resulted in savings of
1 317 000 PLN.

As a result of the execution of the market strategy, over 320
new or improved products were introduced for sale including many
colours and versions in the amount of 1 233 thousand litres worth
9.7 mln PLN.
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NAKŁADY NA INWESTYCJE
I ROZWÓJ
DEVELOPMENT AND INVESTMENT OUTLAYS

POLIFARB Cieszyn-Wrocław S.A.
Działalność badawczo-rozwojowa w Jednostce Bizneso-

wej Wyrobów Dekoracyjnych
W ramach działalności badawczo-rozwojowej w Jednostce Biz-

nesowej Wyrobów Dekoracyjnych prowadzono intensywne prace
w zakresie między innymi: opracowania i wprowadzenia na rynek
nowych wyrobów to jest: dekoral „Sekrety Natury”, lakierobejca
Super, drewnochron lakier półmat, Cieszynka standard, bazy i ko-
loranty do systemu K’99, eliminacji rozpuszczalników aromatycz-
nych oraz innych składników wpływających negatywnie na ludzi
i środowisko naturalne, modernizacji technologii produkcji, obni-
żenia kosztów dotychczas produkowanych wyrobów, oraz wdro-
żenie tańszych rozwiązań na poziomie 2 500 000 złotych.

Nowe wyroby stanowiły 4,7% wartości sprzedaży wszystkich
wyrobów Deco, natomiast dla wyrobów produkowanych w ilości
37 715,8 tys. i o wartości 161 218,69 złotych dokonano zmian
recepturowych lub technologicznych.

Pracownicy działu badawczo-rozwojowego uczestniczyli
w konferencjach oraz kongresach organizowanych zarówno
w kraju jak i zagranicą. Taka aktywność umożliwiła im bieżące
śledzenie najnowszych osiągnięć w zakresie postępu techniczne-
go w Polsce i na świecie.

Działalność badawczo-rozwojowa w Jednostce Bizneso-
wej Wyrobów Przemysłowych

W ramach działalności badawczo-rozwojowej w Jednostce
Biznesowej Wyrobów Przemysłowych prowadzono intensywne
prace w zakresie między innymi:
� wprowadzenia na rynek nowych produktów spełniających spe-

cyficzne wymagania indywidualnych odbiorców przemysło-
wych;

� wdrażania nowych technologii aplikacji wyrobów lakierowych
u klientów;

� serwisu technicznego w szczególności dla optymalizacji wa-
runków aplikacyjnych i dostosowanie wyrobów lakierowych
dla istniejących technologii i instalacji lakierniczych;

� realizacji programu obniżki kosztów;
� stałego usprawniania technologii produkcji, bezpieczeństwa

i ochrony środowiska;
� intensyfikacji prac dla poprawy synergii w ramach Grupy Sig-

maKalon – wymianę know-how i ujednolicanie technologii;
� podnoszenia kwalifikacji zespołu badawczego poprzez udział

w szkoleniach, konferencjach, sympozjach, wspólne prace
z instytutami naukowymi, gromadzenie doświadczeń z prak-
tyki przemysłowej;

� wdrożenia szeregu własnych żywic poliestrowych, alkidowych,
akrylowych dla potrzeb własnych Spółki;

� wprowadzenia do produkcji wyrobów lakierowych do Coil
Coatingu według technologii SigmaKalon przeznaczonych na
rynki wielu krajów europejskich;

� wdrożenia tańszych rozwiązań, które przyniosły oszczędności
w kwocie 1 317 000 złotych.
W wyniku realizacji założonej strategii rynkowej wprowadzo-

no do sprzedaży ponad 320 nowych i udoskonalonych produk-
tów, w tym w wielu kolorach i wersjach w ilości 1 233 tys litrów
o wartości około 9,7 milionów złotych.
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Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Prace badawcze prowadzone w roku 2003 w Zakładach Azo-

towych w Tarnowie-Mościcach S.A. koncentrowały się na tech-
nologiach otrzymywania polioksymetylenu, poliamidu, kaprolak-
tamu oraz związków fluorowych. Zakłady dysponują własnym
zapleczem badawczym, co umożliwia wprowadzanie nowych
wyrobów i bliską współpracę z odbiorcami.

Do ważniejszych prac badawczych zrealizowanych w roku 2003
należały:
� prace nad nowymi odmianami poliamidu 6 i polioksymetylenu;
� prace nad rozwojem technologii otrzymywania polioksymety-

lenu;
� prace nad nowymi związkami fluoroorganicznymi.

W roku 2003 prowadzono prace nad nowymi odmianami pro-
dukowanych w Zakładach tworzyw konstrukcyjnych – poliamidu
6 (Tarnamid®) oraz polioksymetylenu (Tarnoform®). Do nowych
produktów wprowadzonych na rynek w ostatnim roku należały
Tarnamidy antystatyczne i elektroprzewodzące. Tarnamid anty-
statyczny to grupa sześciu produktów przeznaczonych do wytwa-
rzania części maszyn i urządzeń pracujących w warunkach zagro-
żenia pożarem i wybuchem. Za ten produkt Firma otrzymała
„Grand Prix Prochemia 2004” na Międzynarodowych Targach
Tworzyw Sztucznych i Chemii „Prochemia 2004” w Warszawie.

Zakłady prowadziły prace nad dalszym rozwojem technologii
otrzymywania polioksymetylenu. Wykonane w roku 2003 prace
zostaną wykorzystane w dalszym rozwoju produkcji polioksyme-
tylenu w Tarnowie. Wyniki prowadzonych w Zakładach prac umoż-
liwiły podwyższenie zdolności produkcyjnej Wytwórni Tarnofor-
mu z 9 922 ton/rok do 11 600 ton/rok. Opracowywane rozwiąza-
nia będą mogły również znaleźć zastosowanie w pracach projek-
towych nad nowymi instalacjami.

Zakłady są jedynym w kraju producentem związków i two-
rzyw fluorowych. Prowadzone w roku 2003 prace badawcze
z obszaru związków fluorowych koncentrowały się na rozwoju
technologii otrzymywania heksafluoropropylenu i tlenku heksa-
fluoropropylenu oraz na opracowaniu technologii otrzymywania
nowych związków i produktów rynkowych na ich bazie.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
The researches in the year 2003 in Zakłady Azotowe in Tar-

nów-Mościce S.A. focused on technologies of producing polyoxy-
methylene, polyamide, caprolactam and fluorine compounds. The
Company owns its research department, which enables introdu-
cing new products and close cooperation with the customers.

The most important research conducted in the year 2003 inc-
luded:
� study on varieties of polyamide 6 and polyoxymethylene;
� study on the development of the polyoxymethylene produc-

tion technology;
� study on new fluorine-organic  compounds.

In the year 2003, the study on new varieties of the produced
construction plastics were performed; polyamide 6 (Tarnamid®)
and  polyoxymethylene (Tarnoform®). New products introduced
recently to the market have included antistatic and electro-con-
ductive  Tarnamids. Antistatic Tarnamid makes a group of six pro-
ducts designed to manufacture machine parts and other devices
working under the  risk of fire or explosion. This product was
awarded the “Grand Prix Prochemica 2004” at the International
Plastic and Chemistry Fair “Prochem 2004” in Warsaw.

The Company conducted further study on the technology of
polyoxymethylene production. The study results obtained in 2003
will be used in the further development of polyethylene produc-
tion in Tarnów. So far they have enabled an increase of producti-
vity in the Tarnoform Factory from 9 922 tons/year to 11 600
tons/year. The solutions under the study can be used in designing
new installations.

The Company is a sole producer of fluorine compounds and
plastics in Poland. The research studies on fluorine compounds in
the year 2003 concentrated on the development of production
technology of hexafluoropropylene and hexaluoropropylene oxy-
gen  and on new compounds and market products on their basis.

NAKŁADY NA INWESTYCJE
I ROZWÓJ

DEVELOPMENT AND INVESTMENT OUTLAYS
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Osiągnięć polskiego przemysłu w roku 2003 nie sposób pre-

zentować w oderwaniu od sytuacji ekonomicznej głównych part-
nerów naszego przemysłu – krajów Unii Europejskiej.

Wyniki gospodarcze osiągnięte przez kraje europejskie w 2003
roku pomimo wahań w poszczególnych miesiącach wskazują na
stagnację.

Utrzymywanie się dekoniunktury widoczne jest szczególnie w
drugim i trzecim kwartale 2003 roku.

Pod koniec roku zanotowano lekkie ożywienie w gospodarce,
widoczny jest niewielki wzrost dynamiki PKB.

;��� ����
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Polish industry performance in 2003 should be presented aga-
inst the general economic situation of European Union countries,
Polish main trading partners.

European Union countries economic performance in 2003,
despite monthly fluctuations, showed stagnation, especially in
the second and third quarter of the year.

At the end of the year a mild upswing in economy was noted,
marked by a slight increase in GDP.

W porównaniu z krajami europejskimi tempo wzrostu gospo-
darczego przejawia się bardziej zdecydowanie w USA, gdzie wy-
stępuje ciągły wzrost dynamiki PKB (w IV kwartale 2003 roku na
poziomie 4,3%).

Lepszy wynik spośród krajów europejskich osiągnęła tylko
Grecja, to jest 5,0% wzrost PKB w IV kwartale 2003 roku w po-
równaniu do IV kwartału 2002 roku.

W IV kwartale 2003 roku w krajach europejskich widoczny
jest przyrost produkcji.

Źródło: „Eurostat”, 2004. / Source: ”Eurostat”, 2004.

WYKRES 12. Dynamika produktu krajowego brutto w Europie  (analogiczny okres ubiegłego roku = 100) /
CHART 12. Indices of GDP in Europe (corresponding period of previous year = 100)

INFORMACJE O WYNIKACH EKONOMICZNYCH
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO W EUROPIE

INFORMATION ABOUT FINANCIAL RESULTS OF THE CHEMICAL INDUSTRY IN EUROPE

As compared to the European countries, the USA showed a
higher rate of economic growth with a steady rise in GDP (4.3%
in the fourth quarter of 2003).

Only Greece, of all European countries, obtained a better re-
sult: 5.0% rise in GDP, compared to the fourth quarter of 2002.

In the fourth quarter of 2003, European Union countries en-
joyed a noticeable production growth.

WYKRES 13. Dynamika produkcji ogółem (z wyłączeniem budownictwa) w Unii Europejskiej, krajach tworzących
Unię Monetarną i w Niemczech  (100% = miesiąc poprzedni) /

CHART 13. Indices of general industrial output (without construction industry) in European Union countries,
Monetary Union countries and Germany (100% = the previous month)

Źródło: „Eurostat”, 2004; „Niemiecki Urząd Statystyczny”, 2004.
Source: ”Eurostat”, 2004; „Destatis”, 2004.

I kwartał 2002 /
I quarter 2002

II kwartał 2002 /
II quarter 2002

III kwartał 2002 /
III quarter 2002

IV kwartał 2002 /
IV quarter 2002

I kwartał 2003 /
I quarter 2003

II kwartał 2003 /
II quarter 2003

III kwartał 2003 /
III quarter 2003

IV kwartał 2003 /
IV quarter 2003
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W poszczególnych krajach strefy euro oraz pozostałych kra-
jach Unii Europejskiej zmiany w wielkości produkcji przemysło-
wej oscylują w większości wokół 0, przy niezbyt dużych odchyle-
niach w górę i w dół.

INFORMACJE O WYNIKACH EKONOMICZNYCH
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO W EUROPIE
INFORMATION ABOUT FINANCIAL RESULTS OF THE CHEMICAL INDUSTRY IN EUROPE

In the euro-zone countries and other European Union
countries fluctuations in the size of industrial output oscillated
around 0 showing a low amplitude.

Również poszczególne składniki produkcji przemysłowej wy-
kazywały w kolejnych miesiącach zróżnicowaną dynamikę. Za-
uważalne tendencje to: niska dynamika produkcji trwałych dóbr
konsumpcyjnych oraz stosunkowo dobre wyniki w grupach pro-
dukcji energii, półproduktów i dóbr inwestycyjnych. Wzrost pro-
dukcji w sferze inwestycji świadczy o poprawie i stabilizacji sytu-
acji w gospodarce europejskiej ogółem.

W ostatnim kwartale 2003 roku najwyższą dynamikę wzrostu
wartości produkcji ogółem w stosunku do miesiąca poprzednie-
go spośród krajów unijnych zanotowano w Niemczech (średnio
1,37%*) z miesiąca na miesiąc), a najniższą w Danii (średnio oko-
ło –1,5% z miesiąca na miesiąc).

Największą dynamikę przyrostu produkcji w roku 2003 zano-
towano w Irlandii (średnio 14,7%), a najniższą w Danii (średnio
–1,5%).

TABLICA 12. Dynamika wielkości produkcji przemysłowej (z wyłączeniem budownictwa) w Unii Europejskiej
(100% = miesiąc poprzedni) /

TABLE 12. Indices of the size of industry output (without construction industry) in European Union
(100% = the previous month)

Rok 2003 / Year 2003
Kraje / Countries

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Kraje strefy Euro / Euro-zone

Belgia / Belgium 1,0 –0,2 –1,3 1,1 –0,7 0,1 2,6 –1,9 –0,1 –0,2 0,7 0,2
Niemcy / Germany 2,5 0,7 –0,7 –0,2 –0,7 –0,8 2,2 –2,2 –0,3 2,9 0,7 0,5
Grecja / Greece –4,4 1,5 0,2 2,0 1,8 0,3 –0,1 –4,4 5,2 –0,9 • •
Hiszpania / Spain 0,5 0,4 0,0 0,8 –1,3 0,7 0,5 –0,5 –0,1 0,9 –0,1 –0,5
Francja / France 1,0 0,7 –0,3 –0,7 –1,3 0,7 0,6 –0,2 0,9 0,9 –0,6 0,3
Irlandia / Ireland 8,4 7,3 –1,5 0,6 –1,9 –0,2 4,8 6,1 –13,5 17,3 –2,2 –2,9
Włochy / Italy –0,3 0,1 –0,4 0,0 –1,3 0,6 1,7 0,0 –0,7 0,2 0,3 –0,2
Luksemburg / Luksemburg 4,4 0,0 0,4 –1,0 –1,6 1,2 2,3 1,0 –1,7 2,6 0,0 –2,7
Holandia / Holland –1,5 5,8 –6,5 0,1 –1,2 0,2 –1,2 3,5 –1,5 2,7 –1,8 –2,4
Austria1) / Austria1) • • • • • • 0,2 0,8 –1,3 • • •
Portugalia / Portugal 1,2 2,0 –6,6 4,1 –0,7 –0,9 2,4 –1,3 2,6 –1,7 –0,2 0,9

Pozostałe kraje Unii Europejskiej / Other European Union Countries

Dania / Denmark 5,0 0,7 –2,3 1,4 0,8 –1,7 1,6 –1,1 1,1 –0,4 –1,2 –2,9
Finlandia / Finland –4,5 3,4 –1,9 1,2 0,4 0,1 3,9 –2,2 –0,5 –0,5 0,9 0,4
Szwecja / Sweden –1,5 –1,3 0,3 2,1 –2,2 1,9 0,1 –0,9 –0,9 0,4 0,9 –1,5
Wielka Brytania / United Kingdom –0,2 0,5 –0,8 0,0 0,1 0,7 –0,1 –0,8 0,2 0,6 –0,9 –0,1

Different elements of industrial output showed varied fluctu-
ations in subsequent months. The following trends were noticed:
low growth in consumer durables production and relatively good
results in electricity generating, semi-finished and investments
goods production. The production growth in investments sector
showed a tendency towards general improvement and stabiliza-
tion in European economy.

In the last quarter of 2003, of all European countries, the hi-
ghest growth in output value in general, compared to the previo-
us month, was noted in Germany (on average – 1.3%, month by
month), whereas the lowest growth was in Denmark (on average
– 1.5%, month by month).

In 2003, the highest growth in industry output was noted in
Ireland (on average – 14.7%), and the lowest – in Denmark (on
average – 1.5%).

Źródło: „Eurostat”, 2004.
Source: ”Eurostat”, 2004.

1) Brak danych ze względu na wprowadzenie w Austrii nowych regulacji dotyczących statystyki krótkoterminowej /
Lack of data due to introducing new regulations on short-term statistics in Austria.

*) średnia dynamika trzech ostatnich miesięcy 2003 r / average dynamics of the last three months of 2003.

• Brak danych / Lack of data.
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Źródło: „Eurostat”, 2004.
Source: ”Eurostat”, 2004.

INFORMACJE O WYNIKACH EKONOMICZNYCH
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO W EUROPIE

INFORMATION ABOUT FINANCIAL RESULTS OF THE CHEMICAL INDUSTRY IN EUROPE

TABLICA 13. Wielkość eksportu i importu krajów strefy euro w miliardach euro /
TABLE 13. The size of euro-zone exports and imports, in bln of Euros

Źródło: „Eurostat”, 2004.
Source: ”Eurostat”, 2004.

W handlu zagranicznym wyniki krajów europejskich osiągnię-
te w 2003 roku, były nieco słabsze, zmniejszył się eksport nato-
miast wzrosła wartość importu. Bilans handlowy pozostał dodat-
ni, jednakże kwota nadwyżki eksportu nad importem w przetwór-
stwie przemysłowym ogółem w stosunku do 2002 roku jest mniej-
sza w krajach strefy euro o około 10%, a w chemikaliach spadek
ten wynosi 2,5%.

In 2003, European countries economic results in foreign trade
slackened, exports decreased while imports increased. With still
favourable balance of trade, exports surplus of manufactured
goods in general in the euro-zone countries, compared with im-
ports, as against the previous year, was about 10% lower than in
the previous year, in production of chemicals the drop is 2.5%.

Eksport UE / Import UE / Bilans handlowy /
Wyszczególnienie / EU exports EU imports Trade balance

Specifications I–XII I–XII Dynamika / I–XII I–XII Dynamika / I–XII I–XII
2003 r. 2002 r. Growth 2003 r. 2002 r. Growth 2003 r. 2002 r.

w % / in % w % / in %

Przetwórstwo, w tym: /
Manufactured goods, of which: 858,0 875,4 –2 711,2 715,8 –1 146,8 159,6
chemikalia / chemicals 154,6 154,6 0 80,6 81,1 –1 74,0 73,5
maszyny i pojazdy / machinery and vehicles 444,5 452,7 –2 357,5 357,4 0 87,0 95,3
pozostałe wyroby / other articles 258,9 268,1 –3 273,1 277,3 –2 –14,1 –9,2

Inne / Other 21,9 23,0 –5 30,1 30,5 –1 –8,2 –7,5

Razem / Total 976,2 997,2 –2 987,8 989,3 0 –11,5 7,9

TABLICA 14. Wielkość eksportu i importu Unii Europejskiej w miliardach euro /
TABLE 14. The size of European Union exports and imports, in bln of Euros

Eksport krajów Strefy Euro / Import krajów Strefy Euro / Bilans handlowy /
Wyszczególnienie / Euro-zone exports Euro-zone imports Trade balance

Specification I–XII I–XII Dynamika / I–XII I–XII Dynamika / I–XII I–XII
2003 r. 2002 r. Growth 2003 r. 2002 r. Growth 2003 r. 2002 r.

w % / in % w % / in %

Przetwórstwo, w tym: /
Manufactured goods, of which: 915,0 948,4 –4 706,4 716,6 –1 208,6 231,9
chemikalia / chemicals 160,9 162,9 –1 97,9 98,7 –1 63,0 64,2
maszyny i pojazdy / machinery and vehicles 479,3 498,5 –4 355,4 361,1 –2 124,0 137,5
pozostałe wyroby / other articles 274,8 287,0 –4 253,1 256,7 –1 21,6 30,2

Inne / Other 30,5 25,3 21 30,1 26,7 13 0,4 –1,4

Razem / Total 1 053,1 1 082,9 –3 980,3 984,0 0 72,7 98,9
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Niemiecki przemysł chemiczny jest największym partnerem
w handlu zagranicznym dla polskiego przemysłu chemicznego.

Niewielki wzrost liczby przedsiębiorstw w roku 2003 w nie-
mieckim przemyśle chemicznym wystąpił w produkcji nawozów
i związków azotu oraz produkcji farmaceutycznych substancji pod-
stawowych.

Spadła natomiast liczba przedsiębiorstw w dziedzinie produk-
cji insektycydów i SOR oraz tworzyw sztucznych w formach pier-
wotnych.

German chemical industry is the biggest foreign trading part-
ner of Polish chemical industry.

A slight increase in the number of new chemical industry bu-
sinesses in Germany in 2003 was noted in the following sectors:
production of fertilisers and nitrogen compounds, and produc-
tion of basic pharmaceutical chemicals.

However, there was a drop in the number of businesses pro-
ducing insecticides, herbicides and pesticides, and raw plastics.

;��� ��)���	���������	�����	�	�
�����	�"�	���	�������
�	�	��	������������������	�=	������	�������������

TABLICA 15. Dynamika zatrudnienia ogółem w niemieckim przemyśle wyrobów chemicznych i w produkcji
wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (100% = ten sam miesiąc poprzedniego roku) /

TABLE 15. Dynamics of total  employment  in German chemical industry and in rubber and plastic production
(100% = month of the previous year)

Wyszczególnienie / IV 03/ V 03/ VI 03/ VII 03/ VIII 03/ IX 03/ X 03/ XI 03/ XII 03/
Specifications IV 02 V 02 VI 02 VII 02 VIII 02 IX 02 X 02 XI 02 XII 02

Produkcja wyrobów chemicznych /
Production of chemical products 100,9 100,8 100,9 100,6 100,3 100,4 100,3 100,8 100,9

Produkcja wyrobów gumowych
i z tworzyw sztucznych / Production
of rubber and plastic products 101,1 101,3 101,5 101,6 101,9 102,1 102,1 101,9 101,9

Źródło: „Niemiecki Urząd Statystyczny”, 2004.
Source: ”Destatis”, 2004.

W niemieckim przemyśle chemicznym w stosunku do stanu
z 2002 roku po spadku w I kwartale występiły niewielkie przyro-
sty zatrudnienia, widoczne szczególnie w produkcji wyrobów
gumowych i z tworzyw sztucznych.

W poziomie średnich wynagrodzeń wahania były niewielkie,
znaczący wzrost wystąpił w listopadzie, analigicznie jak w roku
poprzednim.

Compared to 2002, after a slight drop in the first quarter of
2003, German chemical industry showed a modest increase in
the rate of employment, the highest in rubber products and pla-
stics production.

Average wages and salaries fluctuated insignificantly, and the
highest rise was observed in November, similarly to the previous
year.

Źródło: „Niemiecki Urząd Statystyczny”, 2004.
Source: ”Destatis”, 2004.

WYKRES 14. Dynamika wartości sprzedaży w produkcji wyrobów chemicznych i w produkcji wyrobów z gumy
i z tworzyw sztucznych w Niemczech (100% = poprzedni miesiąc) /

CHART 14. Dynamics of sale value in chemical goods production and in rubber and plastic goods production in Germany
(100% = month before)

INFORMACJE O WYNIKACH EKONOMICZNYCH
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO W EUROPIE
INFORMATION ABOUT FINANCIAL RESULTS OF THE CHEMICAL INDUSTRY IN EUROPE
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Wartość sprzedaży w opisywanych działach przemysłu niemiec-
kiego charakteryzuje trend rosnący o bardzo niewielkim nachyleniu.

Przyrosty sprzedaży zostały osiągnięte przy trwających cały rok
przyrostach cen.

INFORMACJE O WYNIKACH EKONOMICZNYCH
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO W EUROPIE

INFORMATION ABOUT FINANCIAL RESULTS OF THE CHEMICAL INDUSTRY IN EUROPE

Źródło: „Niemiecki Urząd Statystyczny”, 2004. / Source: ”Destatis”, 2004.

WYKRES 15. Trend wartości sprzedaży ogółem (w tysiącach euro) w produkcji wyrobów chemicznych i w produkcji wyrobów
z gumy i z tworzyw sztucznych w Niemczech /

CHART 15. Trends in total sale value (in thousands euro) in the production of chemical goods and in production of rubber
and plastic goods in Germany

The abovementioned sectors of German chemical industry
showed a slight tendency towards a slow growth.

Sales growth were obtained despite all-year rise in prices.

Źródło: „Niemiecki Urząd Statystyczny”, 2004.
Source: ”Destatis”, 2004.

Wyszczególnienie / I kwartał / II kwartał / III kwartał / IV kwartał /
Specification I quarter II quarter III quarter IV quarter

Produkcja wyrobów chemicznych / Production of chemical products 17 292 834 17 758 240 16 876 207 17 369 668

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych /
Production of rubber and plastic products 4 485 846 4 697 052 4 738 200 4 634 624

TABLICA 16. Wartość sprzedaży na eksport wg działów niemieckiego przemysłu chemicznego w tysiącach euro /
TABLE 16. Export sale value according to the branches of German Chemical industry in thousands euro

Źródło: „Niemiecki Urząd Statystyczny”, 2004.  / Source: ”Destatis”, 2004.

WYKRES 16. Dynamika sprzedaży na eksport w produkcji wyrobów chemicznych i w produkcji wyrobów gumowych
i z tworzyw sztucznych w Niemczech (100% miesiąc poprzedniego roku) /

CHART 16. Dynamics of export sale in  chemical goods production and in production of rubber and plastic goods
in Germany (100% month of the previous year)

[tys. euro]
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Niemiecki przemysł chemiczny jest znaczącym eksporterem
swoich produktów. W roku 2003, a szczególnie w ostatnich jego
miesiącach poziom eksportu charakteryzował się wzrostem w sto-
sunku do wyników roku 2002.

Sytuacja w niemieckim przemyśle chemicznym oraz w produkcji
wyrobów gumowych również uległa niewielkiej poprawie pod
koniec roku 2003. Wskazują na to między innymi następujące
cechy analizowanych gałęzi przemysłu niemieckiego:
� wzrost średniego wynagrodzenia w stosunku do roku poprzed-

niego;
� stabilizacja zatrudnienia w przemyśle chemicznym i produkcji

wyrobów gumowych (porównując do całego przemysłu to sto-
pa bezrobocia w przemyśle ogółem powoli maleje, pozosta-
jąc jednak na poziomie wyższym niż w Unii Europejskiej);

� powolny wzrost wartości sprzedaży ogółem w przemyśle che-
micznym oraz w produkcji wyrobów gumowych;

� wzrost wydajności pracy w analizowanych gałęziach gospo-
darki niemieckiej.

Źródło: „Niemiecki Urząd Statystyczny”, 2004.
Source: ”Destatis”, 2004.

Wyszczególnienie / Rok 2002 / Year 2002 Rok 2003 / Year 2003

Specification
II kwartał / III kwartał/ IV kwartał / I kwartał / II kwartał / III kwartał / IV kwartał /
II quarter III quarter IV quarter I quarter II quarter III quarter IV quarter

Produkcja wyrobów chemicznych /
Production of chemical products 51,8 50,6 51,2 53,4 52,3 50,8 50,9

Produkcja wyrobów gumowych
i z tworzyw sztucznych / Production of rubber
and plastic products 33,0 32,6 33,2 34,8 34,1 33,6 34,0

TABLICA 17. Udział sprzedaży na eksport w wartości sprzedaży ogółem w poszczególnych sektorach
niemieckiego przemysłu chemicznego w % /

TABLE 17. Export sale contribution in the total sale value in individual branches of German chemical industry  in %

German chemical industry was an important exporter. In 2003,
especially in the last months of the year German exports grew
comparing with the results of 2002.

German chemical industry performance in general and in pro-
duction of rubber products improved slightly at the end of 2003.
The following factors illustrated the tendency:
� an average wages and salaries rise compared to the previous

year;
� stabile employment rates in chemical industry and in produc-

tion of rubber products (compared to the situation in industry
in general, in which, despite a slow drop in the rate of unem-
ployment, it was still much higher than in other European Union
countries);

� a slow growth in sales value in general in chemical industry
and in production of rubber products;

� a rise in productivity in the analysed  sectors of German
economy.

INFORMACJE O WYNIKACH EKONOMICZNYCH
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO W EUROPIE
INFORMATION ABOUT FINANCIAL RESULTS OF THE CHEMICAL INDUSTRY IN EUROPE


