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Przemysł chemiczny w statystyce

Wyniki finansowe i nakłady inwestycyjne przemysłu w 2014 roku. 
Bezpieczeństwo – wybrane problemy. 

W poprzednich numerach CHEMIKA, pod tą samą winietą, przed-
stawiliśmy najważniejsze wyniki gospodarki i przemysłu, w tym prze-
mysłu chemicznego, osiągnięte w minionym 2014 roku. W numerze 
lutowym dotyczyły głównie zatrudnienia, płac, wartości produkcji 
sprzedanej oraz produkcji najważniejszych wyrobów przemysłu che-
micznego. W marcu przedstawiono głównie roczne wyniki handlu 
zagranicznego Polski, w tym chemikaliami. W niniejszym numerze 
prezentujemy wyniki finansowo-ekonomiczne, jakie osiągnął w minio-
nym roku przemysł, w tym przemysł chemiczny, oraz związane z tym 
wskaźniki rentowności.

Cały krajowy przemysł, który w omawianym czasie wytworzył 
produkcje sprzedaną o wartości ok. 1.168 mld PLN, wypracował 
w tym czasie zysk netto w wysokości 73.826 mln PLN, co stano-
wiło 6,3% osiągniętych przychodów ze sprzedaży. Zysk ten był 
o 3,3% wyższy od uzyskanego w poprzednim 2013 r. Nie znalazło 
to jednak bezpośredniego potwierdzenia w ewentualnym wzroście 
syntetycznego wskaźnika rentowności obrotu netto w całym prze-
myśle. W minionym roku tempo wzrostu przychodów w przemyśle 
było bowiem niższe od tempa wzrostu jego kosztów. Zaowocowało 
to m.in. faktem, że sumaryczny wskaźnik rentowności obrotu netto 
przemysłu, z wartości osiągniętej za rok 2013 w wysokości 5,0%, 
obniżył się do wartości 4,6% za miniony 2014 rok. Wielkości wy-
pracowanego zysku w przemyśle ogółem w 2014 r., na tle wartości 
roku poprzedniego oraz porównawcze wskaźniki rentowności ob-
rotu netto, także w okresie dwuletnim, jak również w rozbiciu dla 
trzech działów przemysłu chemicznego, na tle innych ważniejszych 
branż, przedstawiono w Tablicy 1.

Tablica 1
Zysk i rentowność przemysłu w 2013 i 2014 roku

Przemysł

Zysk netto mln PLN
Rentowność obrotu

netto, %

2013
2014

2013
2014

Kwota
2013 r.= 

100
Wskaźnik

Zmiana 
do 2013 r.

Ogółem krajowy 71.559 73.826 103,3 5,0 4,6 - 0,4

Chemikalia 3.453 3.397 98,4 5,9 5,7 - 0,2

Farmaceutyki 1.504 1.455 96,7 9,2 8,9 - 0,3

Wyroby z gumy 
i tworzyw sztucznych

4.158 4.306 103,6 6,1 6,3 0,2

Rafineryjny  
i koksowniczy

933 426 45,7 0,5 - 4,0 - 4,5

Górnictwo węgla 520 296 56,9 1,3 - 5,1 - 6,4
Energetyka 17.755 20.971 118,1 8,8 10,7 2,9
Metalurgia 834 1.369 164,1 0,0 1,4 1,4
Maszynowy 2.412 2.423 100,5 6,7 6,5 - 0,2
Elektromaszynowy 2.025 1.972 97,4 3,5 2,8 - 0,7
Elektroniczny 
i optyczny

1.149 1.223 106,4 3,1 3,0 - 0,1

Motoryzacyjny 5.842 5.400 92,4 4,5 4,1 - 0,4
Ceramiczny 2.808 3.282 116,9 5,8 7,2 1,4
Spożywczy 7.306 6.942 95,0 3,9 3,7 - 0,2
Meblarski 1.524 1.683 110,4 5,3 5,3 0,0
Odzieżowy 256 260 101,6 5,4 5,9 0,5
Papierniczy 2.597 2.704 104,1 8,5 8,6 0,1

Dotyczy podmiotów o zatrudnieniu ponad 49 osób. Źródło: GUS 2015

Oceniając wybrane wartości zawarte w Tablicy 1, warto zauważyć:
Na 16 najważniejszych działów krajowego przemysłu, w dziewię-• 
ciu nastąpił w minionym roku wzrost zysków, najwyższy (procen-
towy) w hutnictwie, energetyce i przemyśle ceramicznym; w sied-
miu działach doszło jednak do spadków zysków, w tym w dwóch 
działach przemysłu chemicznego „Chemikalia” oraz „Farmaceu-
tyki”; największą redukcję zysków odnotował „bratni” przemysł 
rafineryjny i koksowniczy oraz górnictwo węgla
Przemysł chemiczny jako całość (3 działy PKD), w minionym roku, • 
wypracował zyski wyższe od ubiegłorocznych. Ponadto jego udział 
w zyskach kraju (12,4%), okazał się wyższy od udziału tego prze-
mysłu w krajowej wartości produkcji sprzedanej (11,7%). Jednak 
w podziale  na trzy działy przemysłu chemicznego, zmiany zysków, 
w stosunku do ubiegłorocznych, „rozłożyły się” nierównomiernie. 
W działach PKD 20 i 21 nastąpił minimalny ich spadek, natomiast  
wzrost odnotowano tylko w branży PKD 22
Jak już wspomniano, w minionym roku, mimo zwiększenia wy-• 
pracowanych zysków w przemyśle ogółem, w wielu jego działach 
zaobserwowano spadek wskaźnika rentowności obrotu netto. 
Na 16 prezentowanych w Tablicy 1, branż aż dla 9. z nich na-
stąpił spadek wartości wskaźnika; największy w wymienianych już 
działach przemysłu rafineryjnego i koksowniczego oraz w górnic-
twie węglowym. Dotyczy to również kilku innych, m.in. przemy-
słu elektromaszynowego i motoryzacyjnego. Nieliczną, znaczącą 
poprawę rentowności odnotowała, kolejny raz, energetyka oraz 
przemysł ceramiczny.
Miniony 2014 rok zaznaczył się widoczną poprawą sytuacji inwe-

stycyjnej w krajowym przemyśle, mierzoną wielkością i wzrostem na-
kładów inwestycyjnych. O ile dwa poprzednie lata charakteryzowała 
określona stagnacja ponoszonych wydatków na modernizację i roz-
budowę przemysłu, o czym świadczą minimalne wskaźniki rocznego 
wzrostu nakładów (do poprzedzającego roku), w wysokości 1,9% 
w roku 2012 oraz 3,9% w 2013 r., o tyle w 2014 r. nakłady te wzrosły 
aż o 18,3%, z kwoty ok. 62,7 mld PLN w 2013 r., do 74,1 mld PLN 
w roku minionym. Bardziej szczegółowe wielkości w tym zakresie, 
wraz ze współczynnikami zmian, przedstawiono w Tablicy 2.

Analizując wielkości wymienione w Tablicy 2 warto zwrócić uwa-
gę na fakty:

W większości działów przemysłu nastąpił wzrost ponoszonych na-• 
kładów na ich rozbudowę. Szczególnie znaczący względny wzrost 
nastąpił w przemysłach: rafineryjno-koksowniczym, elektronicz-
no–optycznym oraz meblarskim. W wartościach bezwzględnych, 
potentatem w realizowanych inwestycjach jest, od wielu już lat, 
energetyka
Szczególną uwagę warto poświęcić sytuacji inwestycyjnej w trzech • 
działach przemysłu chemicznego, głównie na tle sytuacji w latach 
minionych. I tak, w dziale PKD 20 „Chemikalia” nastąpił w mi-
nionym roku znaczący wzrost nakładów, bo aż o przeszło 1/3, 
ale odnotować też trzeba, że w dwóch poprzedzających latach 
wystąpił znaczący zastój w tym zakresie. Wskaźniki wzrostu na-
kładów wyniosły wówczas odpowiednio 2,7% w 2012 oraz 2,2% 
w 2013 r. W dziale PKD 21 „Farmaceutyki”, gdy w wartościach 
bezwzględnych nakłady inwestycyjne okazały się w minionym roku 
nadal niewielkie (ok. 370 mln PLN) a tempo ich wzrostu osiągnęło  
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blisko 14%, to jednak w dwóch poprzednich latach, wystąpiło 
znaczące spowolnienie inwestycji w tej branży (w 2012 r. spadek 
o przeszło 18%; w 2013 r. regres wyniósł blisko 24%); branża 
ta rozwija się więc w tempie nadal znacznie wolniejszym, niż kilka 
lat temu. W przypadku działu PKD 22 „Wyroby z gumy i tworzyw 
sztucznych.”, który od kilku lat charakteryzował się dość dobrym, 
zawsze „dwucyfrowym” tempem wzrostu nakładów inwestycyj-
nych, w 2014 r. odnotował, po raz pierwszy od kilku lat, spadek 
angażowanych środków inwestycyjnych
Godny odnotowania jest fakt, że w minionym roku, wśród wszyst-• 
kich najważniejszych działów przemysłu, o ile w kilku (pięciu) od-
notowano nawet zmniejszenie poniesionych nakładów, to w żad-
nym przypadku regres ten nie był większy niż o 2%.

***

Tematyka bieżącego numeru CHEMIKA dotyczy m.in. spraw 
bezpieczeństwa; w tej sytuacji również na statystycznym dziale 
poświęcamy tym problemom nieco miejsca. Jednym z istotnych 
mierników stanu bezpieczeństwa w przemyśle jest liczba zdarzają-
cych się wypadków z podziałem na ich rodzaje (śmiertelne, ciężkie 
i lekkie), oraz – jako ich konsekwencja – liczba dni niezdolności 
zatrudnionych do pracy. W Tablicy 3 prezentujemy statystykę tych 
wydarzeń za okres minionych dwóch lat, z tym że (takimi dany-
mi dysponuje aktualnie GUS) za 2014 r. są to wielkości zbiorcze 
dotyczące całego kraju oraz przemysłu przetwórczego, w którym 
sklasyfikowany jest również przemysł chemiczny; dane dotyczące 
2013 r., uwzględniają podział przemysłu na jego podstawowe działy, 
w tym wszystkie działy przemysłu chemicznego.

Jak wynika z wielkości zawartych w Tablicy 3, dane dotyczące 
wypadkowości, zarówno w skali kraju jak i w przemyśle przetwór-
czym, w kolejnych latach 2013 i 2014 są zbliżone. Dysponując więc 
na razie tylko bardziej szczegółowymi danymi dotyczącymi przemysłu 
chemicznego w 2013 r., uznać je można za w miarę reprezentatywne 
również dla minionego roku, aczkolwiek wystąpiły określone różnice 
dotyczące liczby dni niezdolności do pracy, o czym za chwilę. Z analizy 
danych zawartych w Tablicy 3 można wywnioskować m. in:

Procentowy udział liczby wypadków w trzech działach krajowego • 
przemysłu chemicznego nie pokrywa się z procentowym podzia-
łem ilości zatrudnionych ogółem w tych działach przemysłu. Pro-
porcje te zachowują się głównie w przemyśle farmaceutycznym 
(ok. 8%), natomiast procent wypadkowości w podstawowym 
dziale „Chemikalia” (21,5%) jest niższy od udziału zatrudnionych 
w tej branży (27,2%); zjawisko odwrotne dotyczy przemysłu 
„Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych”, gdzie „wypadkowość” 
okazała się wyższa (ok. 70%) od udziału zatrudnionych pracow-
ników (ok. 65%).
Pracownicy trzech działów przemysłu chemicznego, w końcu • 
2013 r., stanowili ok. 10,1% ogółu zatrudnionych w przemyśle 
przetwórczym kraju. Tymczasem udział przemysłu chemiczne-
go liczony „wypadkowością” w przetwórczym przemyśle (patrz 
ostatnia pozycja w Tablicy 3), dla czterech wartości (liczba wy-
padków ogółem, wypadków śmiertelnych, ciężkich i lekkich) były 
niestety zawsze wyższe od udziału zatrudnionych. Jedynie wskaź-
nik liczby dni niezdolności do pracy pokrywał się ze wskaźnikiem 
zatrudnienia.
Statystyka wypadkowości ogółem w kraju i w przemyśle prze-• 
twórczym, na przestrzeni lat 2013 – 2014 uległa pewnym 
drobnym transformacjom. W tym czasie zwiększyła się liczba 
poszkodowanych w wypadkach ogółem w kraju i w przemyśle 
przetwórczym oraz wypadków śmiertelnych, średnich i lekkich 
w przemyśle; w tym samym czasie uległa zmniejszeniu ogólna 
liczba wypadków śmiertelnych i ciężkich w skali kraju. Znacząco 
obniżyła się natomiast liczba dni niezdolności do pracy, tak w ska-
li całego kraju (spadek o prawie 15%) jak i w przemyśle prze-
twórczym (o prawie 10%). W skali kraju w okresie 2013 – 2014 
zmniejszyła się również średnia liczba dni niezdolności do pracy 
jednego zatrudnionego – z 40,9 do 34,8 osobodni.

Tablica 3
Wypadki przy pracy w Polsce w latach 2013–2014

Poszkodowani wg skutków wypadków oraz liczba dni niezdolności 
do pracy spowodowana tymi wypadkami, ogółem i w przemyśle 

chemicznym

Obszar

Liczba poszkodowanych

w wypadkach

Liczba dni niezdol-
ności do pracy

Ogó-
łem

Rodzaj wypadków
Liczba bez-
względna

Na 1 
zatrud-
nionego

Smier-
telne

Ciężkie Lekkie

2014 r.

Polska 88.642 262 520 87.860 3.072.785 34,8

Przemysł przetwórczy 28.620 55 244 28.321 1.030.489 36,1

2013 r.

Polska 88.267 277 538 87.452 3.603.139 40,9

Przemysł przetwórczy  
w tym:

28.095 52 228 27.815 1.150.483 41,0

Przemysł chemiczny 3.002 6 33 2.963 115.478 39,41/

PKD 20 „Chemikalia” 645 2 6 637 26.178 40,7

PKD 21 „Farmaceutyki” 255 1 0 254 10.050 39,6

PKD 22 „ Wyroby z gumy 

i tworzyw sztucznych”
2.102 3 27 2.072 79.250 37,8

Udział przemysłu che-
micznego w przemyśle 
przetwórczym, %

10,7 11,5 14,5 10,7 10,0 x

1) - średnia arytmetyczna
Źródło: GUS 2015

Tablica 2
Nakłady inwestycyjne przemysłu w 2013 i 2014 roku

PRZEMYSŁ

Nakłady inwestycyjne w mln PLN

2013 r 2014 r.

Wartość Wartość 2013 = 100

Krajowy 62.650 74.087 118,3

Chemikalia 2.229 2.991 134,2

Farmaceutyki 330 376 113,9

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 3.282 3.227 98,3

Rafineryjny i koksowniczy 1.578 2.601 164,8

Górnictwo węgla 4.151 4.141 99,8

Energetyka 17.387 21.245 122,2

Hutniczy 1.169 1.264 108,2

Maszynowy 1.272 1.564 123,0

Elektromaszynowy 1.599 1.571 98,2

Elektroniczny i optyczny 558 849 152,1

Motoryzacyjny 4.483 5.683 126,8

Ceramiczny 1.973 1.935 98,1

Papierniczy 2.123 2.120 99,9

Meblarski 891 1.268 142,3

Spożywczy 4.976 6.510 130,8

Odzieżowy 88 110 125,5

Dotyczy podmiotów o zatrudnieniu ponad 49 osób. Źródło: GUS 2015
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Innym problemem, któremu w niniejszej informacji statystycznej 
pragniemy poświęcić nieco miejsca, a który mieści się w szeroko poję-
tej filozofii bezpieczeństwa, są tzw. obszary chronione, które występu-
ją w każdym rozwiniętym kraju. Wg powszechnie przyjętej definicji są 
to wydzielone geograficznie tereny, które objęte są ochroną prawną, 
lub specjalnym zagospodarowaniem, mającym na celu jego ochronę. 
Najczęściej poza ochroną samego terenu, przedmiotem troski są wy-
stępujące na tym terenie akweny i cieki wodne oraz ochrona atmos-
fery. Obszary chronione w Polsce reguluje m.in. ustawa „O ochronie 
przyrody” z 16.04.2004 r.

W Tablicy 4 przedstawiamy większość krajów europejskich i po-
zostałych, które utworzyły na swoim terenie obszary chronione z po-
daniem wielkości terenu jako procentowego udziału w terenie ogółem 
i dokonanych na ten temat zmian w ostatnim 20-leciu.

Tablica 4
Obszary chronione w świecie i wybranych krajach jako % powierzchni 

ogółem, w latach 1990–2009

Kraj

Obszary chronione w latach

1990

%

2009

%

Wzrost wskaźnika w latach  
1990 – 2009

Punkty  
procentowe

1990 r.

= 100
ŚWIAT 8,9 12,3 3,4 158,2
Austria 20,1 22,9 2,8 113,9
Bułgaria 2,0 9,2 7,2 460,0
Chiny 13,5 16,6 3,1 123,0
Czechy bd 15,5 - -
Francja 10,2 16,5 6,3 161,8
Grecja 5,7 16,2 10,5 284,2
Hiszpania 7,7 8,6 0,9 111,7
Niemcy 31,9 42,4 10,5 132,9
POLSKA 15,3 22,4 7,1 146,4
Rosja bd 9,1 - -
Rumunia 2,9 7,1 4,2 244,8
Słowacja bd 23,2 - -
USA 12,4 12,4 0,0 100,0
Szwecja 6,0 10,9 4,9 181,7
Ukraina - 3,5 - -
Węgry 4,6 5,1 0,5 110,9
W.Brytania 22,0 26,4 4,4 120,0
Włochy 5,0 15,1 10,1 302,0

Źródło: Rocznik Statystyczny FAO 2013; GUS 2014

Z pobieżnej analizy, szczególnie wielkości obszarów chronionych 
w poszczególnych krajach jako procentowego udziału powierzchni 
ogółem danego państwa, warto zauważyć, m.in., że polityka w tym 
zakresie jest w różnych krajach dość zróżnicowana. Godny odnoto-
wania jest fakt szczególnie wysokiego wskaźnika udziału obszarów 
chronionych w takich krajach jak Niemcy. W. Brytania, Słowacja, ale 
również Polska. Ciekawostką jest również, dla zdecydowanej więk-
szości krajów, permanentne zjawisko powiększania obszarów pod 
ochroną (poza USA).

Według ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  zróż-
nicowanymi formami ochrony przyrody w Polsce są m.in.: parki na-
rodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, zespoły przyrodni-
czo - krajobrazowe,  obszary „Natura 2000”,  pomniki przyrody oraz 
ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.  

Jako ciekawostkę warto dodać, że w Polsce za jedną z pierwszych 
form ochrony przyrody uznaje się statut  króla Kazimierza Wielkiego 
z 1347 r., który zakazywał wyrębu drzew w  nieswoich  lasach. W na-
stęnych latach sprawy te były regulowane przez Statut Warcki z roku 
1423 oraz inne przepisy.

 Jerzy Paprocki
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