
nr 7/2015 • tom 69 • 419

ry
ne

kPrzemysł chemiczny w statystyce

Wyniki I kwartału 2015 r. w gospodarce kraju i w krajach 
Unii Europejskiej. Spółki chemiczne na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie

Gospodarka kraju w trzech pierwszych miesiącach bieżącego 
roku rozwijała się w miarę stabilnie, w tempie zbliżonym do roku po-
przedniego. Syntetyczny wskaźnik wzrostu PKB kraju za wspomniany 
okres, ogłoszony przez GUS w końcu maja br., który wyniósł 3,6% 
(zmiana do tego samego okresu roku poprzedniego), okazał się nawet 
o 0,1 punktu procentowego wyższy od wyliczonego wstępnie przez 
GUS, jeszcze na początku tego miesiąca. Na pozytywny wzrost PKB 
w omawianym kwartale wpłynęły szczególnie: znaczący, dwucyfrowy 
wzrost inwestycji, bardzo dobre wyniki (mimo rosyjskiego embarga) 
handlu zagranicznego oraz istotny wzrost konsumpcji gospodarstw 
domowych. Najważniejsze wielkości liczbowe, dotyczące kraju, jego 
przemysłu, w tym przemysłu chemicznego, uzyskane w I kwartale 
br. (lub w pierwszych czterech miesiącach 2015), w sposób zbiorczy, 
przedstawiono w Tablicy 1.

Tablica 1
Wyniki I kwartału 2015 r. w Polsce i przemyśle,

w tym w przemyśle chemicznym

Wyszczególnienie Jednostka
Kraj

Przemysł 
przetwórczy

Przemysł 
chemiczny

Liczba
I kw.2014 

= 100
Liczba

I kw.2014 
= 100

Liczba
I kw.2014 

= 100
Ludność mln osób 38,5 99,9 x x x x

Zatrudnienie ogółem tys.osób 8.248 100,8 x x x x

Zatrudnienie 
w przedsiębiorstwach

tys.osób 5.576 101,1 2.119 102,9 263 104,4

Bezrobocie % 11,2 13,01) x x x x

PKB mld PLN 417,8 103,6 x x x x

Produkcja sprzeda-
na przemysłu2)

mln PLN 388.185 104,4 330.330 105,5 46.943 101,93)

z tego:

PKD 20 Chemikalia mln PLN x x x x 18.788 101,94)

PKD 21 Farmaceutyki mln PLN x x x x 4.306 101,84)

PKD 22 Guma 
i tworzywa

mln PLN x x x x 23.849 105,84)

Wypracowane zyski 
netto przemysłu

mln. PLN 20.937 108,9 14.807 108,3 3.034 105,6

z tego:

PKD 20 Chemikalia mln PLN x x x x 1.236 101,0

PKD 21 Farmaceutyki mln PLN x x x x 518 111,2

PKD 22 Guma 
i tworzywa

mln PLN x x x x 1.280 108,2

Handel zagraniczny
Eksport mln EUR 42.451 105,2 bd bd 5.737 101,9

Import mln EUR 40.400 99,0 bd bd 7.306 98,2

Saldo mln EUR 2.051
I kw.14 
ujemne

bd bd - 1.569 86,8

Nakłady 
 inwestycyjne

mln EUR 22.664 114,6 7.818 118,8 1.176 108,4

z tego:

PKD 20 Chemikalia mln EUR x x x x 516 118,6

PKD 21 Farmaceutyki mln EUR x x x x 70 152,3

PKD 22 Guma 
i tworz.

mln EUR x x x x 590 97,6

1) – bezrobocie w I kw. 2014 r.; 2) – dotyczy miesięcy I – IV 2015 r.; 3) – w cenach bieżących; 4) – w cenach 
porównywalnych
Źródło: GUS 2014, 2015 oraz obliczenia własne

Wielkości liczbowe zawarte w Tablicy 1, w wybiórczy sposób, 
ilustrują sytuację kraju w pierwszych miesiącach br., niemniej warto 
w krótkim komentarzu zwrócić uwagę na wybrane zjawiska w oma-
wianym okresie, szczególnie z punktu widzenia sytuacji w przemy-
śle chemicznym. Charakter ich jest zróżnicowany:

Przy istotnym spadku w okresie rocznym, krajowej stopy bezro-• 
bocia o 1,8 pkt. procentowych, mimo niewielkiego zmniejszenia 
stanu ludności w kraju, nastąpił, aczkolwiek również niewielki, 
ale wzrost zatrudnienia, tak w przedsiębiorstwach ogółem jak 
i w przemyśle przetwórczym, ze szczególnie znaczącym wzro-
stem zatrudnienia w przemyśle chemicznym
Wzrostowi zatrudnienia towarzyszył wzrost wartości produkcji • 
sprzedanej w przemyśle, aczkolwiek, w przypadku przemysłu 
chemicznego, w różnym tempie w poszczególnych jego dzia-
łach; ogólnie produkcja przemysłu chemicznego rosła w I kw. 
2015 r. znacznie wolniej niż w całym przemyśle
W skali kraju nastąpił znaczący wzrost wypracowanych przez • 
przemysł zysków oraz zaangażowanych środków kapitałowych 
na inwestycje – niestety, w obszarze przemysłu chemicznego 
zjawiska te wystąpiły w mniejszym stopniu niż w kraju ogółem; 
ponadto szczególnie niepokojący jest minimalny wzrost (w sto-
sunku do średniej krajowej) zysku w dziale PKD 20 (Chemikalia) 
oraz regres nakładów inwestycyjnych w dziale PKD 22 (Wyro-
by z gumy i tworzyw sztucznych). Ten ostatni jest szczególnie 
niepokojący wobec wyraźnej poprawy tempa inwestowania 
w dwóch pozostałych działach przemysłu chemicznego
Godny odnotowania jest, tak w skali kraju jak i w asortymen-• 
cie chemikaliów, wzrost eksportu (o 5,2%) przy jednoczesnym 
spadku importu (- 1,0%). Zjawisko to, w kraju ogółem, przynio-
sło, od dawna oczekiwane dodatnie saldo handlu zagranicznego 
(przez wiele poprzednich lat było ono zawsze ujemne); niemniej 
w przypadku chemikaliów saldo to nadal pozostaje ujemne.
Dobre wyniki, jakie uzyskała krajowa gospodarka w I kw. br., 

plasują nas na równie dobrym miejscu w porównaniu do pozycji, 
jakie wypracowały w tym czasie kraje Unii Europejskiej (liczone 
również wobec I kw. 2014 r). Łączny PKB wszystkich 28 krajów 
Unii wzrósł w omawianym czasie o 1,4%, w tym 19 krajów strefy 
euro o 1,0%. Wśród większości krajów UE, które opublikowały 
swoje wyniki za I kw. 2015 r., wyższy od Polski wzrost PKB osią-
gnęła jedynie Rumunia (4,2%); my zaś wyprzedzamy Węgry 3,1%, 
Słowację 2,9% i Hiszpanię 2,6% oraz pozostałe kraje, które osią-
gnęły wskaźniki wzrostu niższe od pięciu wymienionych krajów, 
aczkolwiek zawsze dodatnie; za wyjątkiem Finlandii, która odno-
towała spadek PKB o 0,1%. Również, wśród znaczących krajów 
„pozaunijnych”, ujemny wskaźnik zmian wystąpił m.in. w Japonii. 
Komplet danych dotyczących fluktuacji wartości PKB krajów UE 
i niektórych pozostałych w I kw. br., wobec podobnego okresu roku 
poprzedniego, przedstawiono w Tablicy 2.

Wśród pozostałych najważniejszych wskaźników społeczno – go-
spodarczych dotyczących krajów UE, osiągniętych w I kw. br., warto 
jeszcze dodać, że w omawianym okresie:

Stopa bezrobocia, która wyniosła 9,8% w UE ogółem i 11,3% • 
w strefie euro, była dla obydwu wielkości niższa o 0,2 pkt. procen-
towego od wartości w IV kw. 2014 r.
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Dynamika produkcji przemysłowej wykazała łagodny trend • 
wzrostowy – produkcja kwartalna była wyższa niż przed rokiem 
(I kw.2014) o 2,0% w całej UE i o 1,8% w strefie euro

Tablica 2
Zmiany Pkb w krajach UE i pozostałych,  

w I kwartale 2015 r. wobec I kwartału 2014 r., %

Kraj % zmian Kraj % zmian

Chiny 7,0 ESTONIA 1,8

RUMUNIA 4,2 DANIA 1,61)

IRLANDIA 4,11) LITWA 1,5

MALTA 3,91) UE – 28 1,4

POLSKA 3,6 CZECHY 1,41)

WĘGRY 3,1 PORTUGALIA 1,4

USA 3,0 UE – sTREfa 
EURo

1,0

izrael 2,9 NIEMCY 1,0

SŁOWACJA 2,9 BELGIA 0,9

HISZPANIA 2,6 FRANCJA 0,7

SZWECJA 2,61) CHORWACJA 0,41)

HOLANDIA 2,4 GRECJA 0,3

Korea Płd. 2,4 CYPR 0,2

W. BRYTANIA 2,4 AUSTRIA 0,1

ŁOTWA 2,1 ROSJA 0,11)

BUŁGARIA 2,0 WŁOCHY 0,0

SŁOWENIA 2,01) FINLANDIA - 0,1

SZWAJCARIA 2,01) Japonia - 1,4

1) – dane dotyczą IV kwartału 2014/13;

Źródło: Eurostat, OECD, GUS

Prezentując ogólne zmiany gospodarcze w krajach UE w I kwar-
tale 2015 r. warto zatrzymać się na krótko przy wynikach branż 
przemysłu chemicznego tych krajów w tym samym czasie. Wyka-
zały one, podobnie jak większość branż przemysłowych, lekki trend 
wzrostowy, aczkolwiek dość zróżnicowany i przy stosunkowo niskim 
poziomie cen. I tak, w branży PKD 20 (Chemikalia), w skali całej UE, 
gdy dynamika produkcji w styczniu i lutym była zerowa, to na ko-
niec kwartału osiągnęła wzrost 1,3%; natomiast w strefie euro, gdy 
pierwsze miesiące kwartału miały dynamikę ujemną, wzrost pro-
dukcji w całym kwartale wyniósł jedynie 0,2%. Jednocześnie ceny 
wytworzonych chemikaliów spadły w tym okresie (do I kw. 2014 r.) 
o 4,4%. Podobne trendy spadku cen zaobserwowano w UE w odnie-
sieniu do farmaceutyków (PKD 21), szczególnie w minionym 2014 r., 
gdy nastąpił ich spadek; koniunktura wyraźnie poprawiła się nato-
miast w I kw. 2015 r. – ceny w UE wzrosły o 4,4% wobec cen sprzed 
roku. Regres cen w omawianym okresie wystąpił dla działu PKD 22 
(Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych) – spadły one na koniec I kw. 
2015 r. o 0,9% w całej UE i o 0,7% w strefie euro.

***
W połowie roku, tradycyjnie, jak w latach poprzednich, pod sta-

tystyczną winietą Chemika, prezentujemy sytuację na Warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych SA, wg stanu w dniu 30 czerwca 
2015 r., częściowo w zakresie sytuacji ogólnej, a szczególnie dotyczą-
cym spółek chemicznych i chemiczno–paliwowych,

Warszawska Giełda jest aktualnie największa w Europie Środkowo–
Wschodniej i prowadzi działalność na jednym z najbardziej dynamicznie 
rozwijających się europejskich rynków kapitałowych. Zapewnia ona 
obroty giełdowymi papierami wartościowymi, takimi jak akcje, obliga-
cje, prawa poboru itp. oraz instrumentami finansowymi niebędącymi 
papierami wartościowymi. Od listopada 2010 r. GPW sama jest spółką 
również notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warsza-
wie. Krajowa GPW w połowie minionego I półrocza 2015 r. skupiała 
akcje 473 spółek, w tym 86 podmiotów zagranicznych, których łączna 
kapitalizacja wyniosła ponad 1.307 mld PLN, z czego 635,4 mld PLN 
przypadło na spółki krajowe, a 671,8 mld PLN na spółki zagraniczne.

Tablica 3
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Notowania akcji oraz wartości rynkowych spółek chemicznych i pali-
wowych w końcu czerwca 2015 na tle sytuacji I połrocza 2014 r.

spółka

kurs akcji w PLN Wartość rynkowa spółki

mln PLN

30.06.2014

30.06.2015

30.06.14

30.06.2015

Wartość
30.06.2014

= 100 Wartość
30.06.2014

= 100

CHEMIA:

BIOTON SA 5,34 6,21 116,3 459 543 118,3

BORYSZEW 5,36 5,87 109,5 1.179 1.404 119,1

CIECH SA 34,50 58,05 168,3 1.818 3.078 169,3

DĘBICA 90,70 76,50 84,3 1.252 1.076 85,9

ERG 0,37 bd X 16 18 112,5

GRUPA AZOTY 72,49 80,61 111,2 7.191 8.072 112,3

Grupa Azoty 
POLICE

24,20 21,60 89,3 1.815 1.598 88,0

MIRACULUM 4,37 2,41 55,1 24 13 54,2

PCC ROKITA 34,80 40,00 114,9 bd 804 X

PLAST BOX 2,47 2,19 88,7 bd 92 X

Grupa Azoty 
PUŁAWY

149,80 155,55 103,8 2.863 2.997 104,7

STOMIL Sanok 42,00 63,00 150,0 1.129 1.675 148,4

SYNTHOS 4,42 4,66 105,4 5.849 6.233 106,6

ŚNIEŻKA 36,40 44,80 123,1 459 548 119,4

SELVITA1) - 15,33 X - 206 X

PALIWA:

Grupa LOTOS 37,00 29,75 80,4 4.805 5.472 113,9

MOL 163,00 192,00 117,8 17.037 bd X

PETROLINVEST 0,19 bd X bd bd X

PGNiG 5,25 6,59 125,5 30.975 37.937 122,5

PKN ORLEN 41,00 73,83 180,1 17.536 30.795 175,6

1) – Spółka Selvita „weszła” na giełdę w grudniu 2014 r.

Źródło: GPW 2014/2015

Na zakończenie informacji ogólnych warto nadmienić, że ostat-
nie minione tygodnie, wobec nadzwyczaj napiętej sytuacji kapitałowo 
– kredytowej, szczególnie Grecji, ale nie tylko, przyniosły poważne 
perturbacje na większości giełd światowych, europejskich, jak również 
na giełdzie warszawskiej. Zmiany łącznych wartości kursów na gieł-
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kdach w okresie ostatniego roku okazały się bardzo zróżnicowane. 
Przykładowo, największe spadki odnotowały giełdy: grecka – 34,3%, 
rosyjska – 32,1%, portugalska – 18,7%, ale również na giełdzie war-
szawskiej WIG 20 spadł o 4,9%, a WIG 30 o 2,8%. W tym samym 
czasie minionego roku, szereg światowych giełd odnotowało jednak 
wzrosty, a mianowicie: szwajcarska o 3,7%, francuska 10,1%, nie-
miecka 12,7%, a rekordowo, irlandzka, o 32,1%.

Przechodząc do bardziej szczegółowych informacji i wracając 
na parkiet polski, w Tablicy 3, prezentujemy podstawowe wielkości 
kursu akcji, jak również wynikowe wartości rynkowe spółek przemy-
słu chemicznego i paliwowego oraz zaistniałe zmiany w okresie roku, 
od półrocza 2014 do półrocza 2015.

W wyniku nawet pobieżnej analizy sytuacji spółek chemicz-
no–paliwowych na warszawskiej Giełdzie, warto odnotować, 

że na przestrzeni minionego roku, wśród 14 spółek, których zare-
jestrowano pełne dane:

10 podmiotów uzyskało wzrost wartości swoich akcji; najwięk-• 
szy PKN Orlen – 180,1% oraz CIECH – 168,3%; najniższy 
(wzrost): ZA Puławy – 103,8% oraz Boryszew – 109,5%. Po-
zostałe 4 spółki odnotowały spadek wartości akcji, największy 
Miraculum o 44,9%.
Natomiast 11 podmiotów zwiększyło swoją wynikową wartość • 
rynkową; największe wzrost odnotowały, podobnie jak wzrost 
wartości akcji, PKN Orlen – 175,6% i CIECH – 169,3%; natomiast 
największy spadek wartości rynkowej firmy wystąpił, analogicznie, 
w spółce Miraculum – o 45,8%.

Jerzy Paprocki

Kiedy 13 lutego 2013 r. globalny koncern Solvay ogłosił, że za-
inwestuje 75 mln EUR w budowę nowego zakładu we Włocławku, 
o rocznej zdolności produkcji 85 tys. t krzemionki wysokodyspersyjnej 
(Highly Dispersible Silica – HDS), wykorzystywanej do produkcji opon 
energooszczędnych, perspektywa jego otwarcia wydawała się bardzo 
odległa. Tymczasem 1 lipca br. nowy zakład został uroczyście otwarty. 
Jest położony w centralnej Polsce, blisko głównych węzłów energe-
tycznych i nowej autostrady Warszawa-Gdańsk, co oferuje korzyści 
logistyczne klientom z Europy Wschodniej i Rosji.

– Chcemy wspierać rozwój naszych klientów w Europie Wschodniej, 
w Rosji i na całym świecie. Nowy zakład będzie stanowić solidną, kon-
kurencyjną platformę dla naszych najbardziej innowacyjnych produktów. 
Będziemy stale inwestować w rozwój przemysłowy, aby utrzymać przewagę 
technologiczną i rynkową – mówił przed dwoma laty Tom Benner, pre-
zes Solvay Silica.

od lewej: Marek smoczyk, Ewa Mes, Janusz ostapiuk,  an Nuyttens, 
alexis brouhns, Colette Taquet, Dorota Grabczyńska;  

przy mównicy stoi bruno Jestin

Zakład znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE), na te-
renie kompleksu przemysłowego Anwil, filii polskiego koncernu nafto-
wego i energetycznego PKN Orlen.

– Zauważamy silny popyt na dalsze innowacje krzemionkowe, polep-
szające osiągi opon. W zeszłym roku nowe przepisy dotyczące etykietowa-
nia opon czterokrotnie zwiększyły popyt na Zeosil® PREMIUM i przewidu-
jemy, że ta silna tendencja się utrzyma – dodaje Tom Benner.

Solvay zwiększy również zdolności produkcyjne zakładu w Qing-
dao (Chiny), otwartego w 2010 r. Zdolność produkcyjna tego zakładu 
wzrośnie do 112 tys. t rocznie.

Te nowe inwestycje uzupełnią rozbudowę zdolności produk-
cyjnych we Francji (2012) i w Stanach Zjednoczonych (2011) oraz 
otwarcie zakładu w Qingdao w Chinach (2010). Po sfinalizowaniu 

wszystkich projektów, roczna zdolność Solvay do produkcji wysoko-
dyspersyjnej krzemionki osiągnie prawie 500 tys. t, czyli dwukrotnie 
więcej niż przed 2010 r.

an Nuyttens przemawia na uroczystości otwarcia fabryki  
we Włocławku

Uroczyście otwarty nowy zakład grupy chemicznej Solvey, bę-
dzie produkować HDS, w tym Zeosil® PREMIUM, krzemionkę 
wysokodyspersyjną najnowszej generacji, wykorzystywaną w mo-
toryzacji do produkcji opon energooszczędnych. PREMIUM to wy-
jątkowa, opatentowana krzemionka wysokodyspersyjna, pozwala-
jąca aż o 7% zmniejszyć zużycie paliwa, jednocześnie poprawiając 
inne właściwości opon. Nowy zakład przyczyni się do powstania 
blisko 100 nowych miejsc pracy.

W uroczystości otwarcia fabryki Solvay 1 lipca br. uczestniczyli 
przedstawiciele inwestora Solvay: An Nuyttens – prezes zarządu Solvay 
Silica, prezes zarządu Silica Global; Bruno Jestin – dyrektor jednostki 
organizacyjnej Silica Global na Europę; Alexis Brouhns – dyrektor ds. 
współpracy rządowej i public affairs w Solvay, dyrektor zarządzają-
cy Solvay Europe i Stanisław Dyraga – dyrektor zakładu Solvay Silica 
we Włocławku

Podczas uroczystości głos zabierali: Colette Taquet, ambasador 
Belgii w Polsce; Marek Smoczyk – Sekretarz Województwa Kujawsko-
Pomorskiego (w imieniu nieobecnego Piotra Całbeckiego, marszałka 
województwa kujawsko-pomorskiego); Janusz Ostapiuk, wiceminister 
środowiska, Dorota Grabczyńska, wiceprezydent Włocławka i Ewa 
Mes, wojewoda kujawsko-pomorski. (abc)

(informacja Vincent Rollier Solvay Silica Dyrektor ds. Globalnej Komu-
nikacji; vincent.rollier@solvay.com , 2 lipca 2015 r.) 

Nowy zakład wysokodyspersyjnej krzemionki Solvey we Włocławku


