
ry
ne

k

706 • nr 10/2015 • tom 69

Przemysł chemiczny w statystyce

Wyniki I półrocza 2015 w branżach przemysł chemicznego. 
Firmy polskie na „Liście 500” Rzeczpospolitej – największych firm 
w Europie Środkowo-Wschodniej 

W kolejnych poprzednich edycjach Chemika przedstawiliśmy wy-
niki I półrocza br., dotyczące całości gospodarki, a przede wszystkim 
przemysłu chemicznego, ale, dla tego ostatniego, jedynie w podziale 
na trzy działy tego przemysłu PKD 20,21 i 22 (chemikalia, farmaceu-
tyki oraz wyroby z gumy i tworzyw sztucznych). Dopiero w ostatnich 

dniach opublikowane zostały przez Ministerstwo Gospodarki wyniki 
wspomnianego okresu, w bardziej szczegółowym podziale, wg sys-
temu PKD, na grupy (branże) przemysłowe i z tych materiałów do-
konaliśmy dla naszych Czytelników wyboru najważniejszych danych 
statystycznych, które prezentujemy w Tablicach 1 i 2.

Tablica 1
Wyniki branż przemysłu chemicznego w I półroczu 2015 r.

Stan podmiotów, inwestycje

PKD Działy i grupy
przemysłu

Liczba
podmiotów Zatrudnienie

Liczba
podmiotów
rentownych

Inwestycje
Udział

produkcji
na eksport

%szt. A osób A szt. A mln PLN A

C PRZEMYSŁ  
PRZETWÓRCZY KRAJU 13.630 1,0 1.860.029 5,3 10.279 1,3 20.547,8 16,7 43

20,2122 PRZEMYSŁ CHEMICZNY 
ogółem 1.826 1,8 245.977 7,3 1.447 1,8 3.448,8 18,6 bd

Udział przem. chemicznego  
w przemyśle przetwórczym  
w kraju, %

13,4 x 12,3 x 13,8 x 14,1 x x

20 Wyroby chemiczne 456 2,7 68.911 5,4 370 1,6 1.461,6 18,3 37
20.1 Chemikalia 157 -1,9 26.897 4,4 129 3,2 1.046,8 28,4 38

20.15 - nawozy i związki azotowe 17 6,3 9.616 3,2 17 21,4 202,1 -18,3 39
20.2 Agrochemikalia (pestycydy) 8 14,3 893 1,7 7 0,0 7,9 92,7 30
20.3 Farby i lakiery 82 18,8 7.763 12,8 64 4,9 92,6 40,7 22
20.4 Chemia gospodarcza 124  0,8 23.438 6,7 104 0,0 227,6 - 9,0 43
20.5 Chemikalia pozostałe 76 -1,3 8.833 0,9 60 - 1,6 81,0 - 17,3 35
20.6 Włókna chemiczne 9 0,0 1.087 - 2,8 6 0,0 5,8 176,2 51
21 Farmaceutyki 97 1,0 20.958 6,1 77 -3,7 184,8 52,2 36

22 Wyroby z gumy
i tworzyw sztucznych

1.273 1,6 156.108 8,3 1.000 2,2 1.802,4 16,2 48

22.1 Wyroby z gumy 120 - 2,4 35.950 6,5 93 -11,4 289,9 -22,1 68
22.2 Wyroby z tworzyw 1.153 2,0 120.158 8,9 907 3,9 1.512,5 23,6 41

A – Wzrost (spadek) wobec I płr 2014r., % ; Dotyczy podmiotów o zatrudnieniu powyżej 9 osób; Źródło: Ministerstwo Gospodarki
Tablica 2

Wyniki branż przemysłu chemicznego w I półroczu 2015 r.
Finanse i ekonomia

PKD
Działy i grupy

przemysłu

Przychody netto
ze sprzedaży

Koszt działalności
operacyjnej

Zysk
ze sprzedaży

Wydajność pracy
na 1 zatrudn.

Rento-
wność 
obrotu 
bruttomln PLN A mln PLN A mln PLN A tys. PLN A

C PRZEMYSŁ  
PRZETWÓRCZY  KRAJU 542.576,6 1,9 510.639,1 1,5 33.080,0 13,2 299,8 -0,8 6,1

20,21,22 PRZEMYSŁ CHEMICZNY 
Ogółem 74.357,3 3,7 67.739,5 3,4 6.428,8 10,3 bd bd bd

Udział przem. chemicznego  
w przemyśle przetwórczym  
w kraju, %

13,7 - 13,3 - 19,4 - - - -

20 Wyroby chemiczne 30.863,8 3,3 27.927,9 1,7 2.885,6 22,3 467,2 -0,4 10,1
20.1 Chemikalia 16.462,4 0,3 14.775,9 -3,0 1.850,6 47,1 642,9 - 2,5 12.0

20.15 Nawozy i związki azotowe 4.714,3 -4,0 4.358,2 -2,5 587,2 14,5 522,3 -6,6 12,8
20.2 Agrochemikalia (pestycydy) 310,4 4,1 227,0 1,7 85,5 23,9 403,6 14,1 26,6
20.3 Farby i lakiery 2.987,1 5,7 2.700,0 6,0 242,3 - 0,4 393,6 - 3,4 9,2
20.4 Chemia gospodarcza 7.588,9 6,4 6.908,0 7,3 556,1 -12,1 332,7 0,8 7,9
20.5 Chemikalia pozostałe 3.343,8 11,2 3.149,8 10,9 145,1 - 3,7 396,8 11,9 4,7
20.6 Włókna chemiczne 171,3 - 9,6 167,2 -10,0 6,0 13,2 160,9 - 8,0 3,2
21 Farmaceutyczny 8.261,7 5,4 7.387,8 7,3 788,7 - 3,8 388,3 3,2 11,1
22 Wyroby z gumy i tworzyw szt. 35.231,8 3,7 32.423,8 4,0 2.754,5 3,7 237,3 0,0 7,7

22.1 Wyroby z gumy 9.174,8 1,5 8.270,4 2,5 735,6 - 8,5 265,9 -1,2 8,7
22.2 Wyroby z tworzyw 26.057,0 4,6 24.153,4 4,5 2.018,9 9,0 228,6 0,4 7,4

A – Wzrost (spadek) wobec I płr 2014 r., %; Dotyczy podmiotów o zatrudnieniu powyżej 9 osób; Źródło: Ministerstwo Gospodarki
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kWśród wielu danych statystycznych, zawartych w obydwu tabli-
cach, dotyczących: całego przemysłu przetwórczego w Polsce (wg 
PKD tzw. sekcja C), przemysłu chemicznego ogółem, jego trzech 
działów oraz poszczególnych grup tego przemysłu, warto zwrócić 
szczególną uwagę, na niektóre wybrane wielkości, głównie w porów-
naniu do tych samych uzyskanych w I płr poprzedniego 2014 r:

W przemyśle przetwórczym jako w całości nastąpiło minimal-• 
ne (o 1,0%) zwiększenie ilości przedsiębiorstw, ale wyraźnie 
znacznie wzrosła liczba zatrudnionych (o 5,3%); ten ostatni 
fakt spowodował, że mimo wzrostu wartości produkcji sprze-
danej, nastąpił, w skali całego krajowego przemysłu, aczkol-
wiek niewielki ale spadek wydajności pracy w przeliczeniu na 1 
zatrudnionego. Ponadto w całym przemyśle (przetwórczym) 
przychody netto ze sprzedaży wzrosły w większym stopniu 
(o 1,9%) niż, w tym samym okresie, koszty produkcji (o 1,5%); 
przyniosło to pozytywny skutek znaczącego wzrostu zysku (aż 
o 13,2%). Jednocześnie wyraźnie wzrosły w I płr br. nakłady 
inwestycyjne (o 16,7%). Dwa ostatnie wyniki zaliczyć należy 
do grupy szczególnie pozytywnych zjawisk naszej gospodarki 
w minionym półroczu.
Częściowo podobna sytuacja wystąpiła w przemyśle chemicz-• 
nym ogółem; liczba firm wzrosła o 1,8%, ale zatrudnienie aż 
o 7,3%; przychody ze sprzedaży wzrosły o 3,7%, przy niższym 
wzroście kosztów produkcji o 3,4 %; w rezultacie zyski okazały 
się większe o 10,3% od półrocza roku poprzedniego. Również 
nakłady inwestycyjne znacząco wzrosły „w chemii”; w więk-
szym stopniu niż w całym przemyśle, bo o 18,6%.
Udział przemysłu chemicznego (łącznie 3 działy), w I płr 2015 r., • 
stanowił w skali krajowego przemysłu: 13,4% (13,2%) (wiel-
kości w nawiasach dotyczą okresu I płr 2014 r.) – liczby przed-
siębiorstw; 12,3% (13,0%) stanu zatrudnienia; 13,7% (13,5%) 
przychodów ze sprzedaży; 13,3% (13,0%) kosztów wytwarza-
nia; 19,4% (19,9%) ogólnoprzemysłowego zysku oraz 14,1% 
(16,5%) poniesionych nakładów na inwestycje.
Wśród wyników I półrocza br. poszczególnych grup (branż) prze-• 
mysłu chemicznego, znaczące różnice procentowe in plus, w sto-
sunku do efektów pracy poprzedniego półrocza, wystąpiły szcze-
gólnie w zakresie: liczby podmiotów – wzrost nastąpił w branży 
„farby i lakiery”; zatrudnienia – również w „farbach i lakierach” 
oraz w „przetwórstwie tworzyw sztucznych”; przychodów 
ze sprzedaży i kosztów wytwarzania – w „chemikaliach pozosta-
łych”; osiągniętych zysków – procentowy wzrost był najwyższy 
w „chemikaliach podstawowych”, „agrochemikaliach” i „nawo-
zach”; w nakładach inwestycyjnych – we „włóknach chemicz-
nych” i „agrochemikaliach”, ale przy tych ostatnich, w niewiel-
kich wartościach bezwzględnych. Procentowych „spadków” było 
mniej i przy niższych wartościach bezwzględnych; zmniejszyła się 
szczególnie liczba firm przemysłu gumowego; zatrudnienie „spa-
dło” jedynie we „włóknach chemicznych”; przychody ze sprze-
daży także we „włóknach” i tamże koszty działalności; natomiast 
zyski (przy ogólnym ich wzroście) uległy zmniejszeniu m.in. 
w branżach: „chemii gospodarczej” i „wyrobach z gumy”; nato-
miast nakłady inwestycyjne uległy redukcji w „przemyśle gumo-
wym”, „chemikaliów pozostałych” i w „chemii gospodarczej”.
Generalnie, można określić omawiane I półrocze br., szczególnie 

w działalności przemysłowej, jako korzystne – wiele wskazuje na to, 
że zaistniałe pozytywne zjawiska utrzymają się również w II półroczu br.

***
Dziennik „Rzeczpospolita” z 09 września 2015 r., przy współ-

pracy z doradczą firmą Deloitte, m.in. z okazji Jubileuszowego 
XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy, ogłosił, podobnie jak 
to czyni od wielu lat w obszarze podmiotów krajowych, „Listę 
500” największych (liczonych wielkością przychodów) firm prze-

mysłowych, handlowych i finansowych wśród 15 krajów Europy 
Środkowo–Wschodniej, w 2014 r. Dominującym uczestnikiem 
rankingu są przedsiębiorstwa polskie. Dla naszych Czytelników 
sporządziliśmy wyciąg z tej listy wszystkich firm działających 
na terenie naszego kraju z branż chemicznej i paliwowej oraz wy-
branych pozostałych, które znalazły się w gronie „największych” 
naszego europejskiego regionu (zawiera je Tab. 3).

Na wspomnianej „Liście 500” znalazło się aż 170 podmiotów 
różnych branż działających na terenie Polski i zajmujemy pod tym 
względem, wśród pozostałych krajów, dominującą pierwszą pozycję. 
Na kolejnych miejscach znalazły się Czechy (79 firm), Węgry (66), Ru-
munia (46), Słowacja (33) oraz Ukraina (32 firmy) i inne. Jeżeli jednak 
odniesiemy liczbię firm do liczby mieszkańców poszczególnych kra-
jów, to już np. Czechy i Węgry wyprzedzają nas pod tym względem. 
Również pod względem średniej rentowności obrotu ustępujemy 
innym. I tak np. węgierskie firmy mają ją o ok. 20% wyższą, czeskie 
prawie dwukrotnie, a słowackie blisko trzykrotnie większą rentow-
ność od naszych (znajdujących się na liście) spółek.

Dokonana przez autorów „Listy 500” jej analiza i ocena przynosi 
szereg dalszych spostrzeżeń lub wniosków, dotyczących całej listy; 
niektóre z nich przytaczamy poniżej:

Przychody łączne wszystkich firm występujących w omawia-• 
nej „Liście 500” wyniosły 682 mld EUR i były o 1,8% mniejsze 
od przychodów poprzedniego roku (2013). Również wielkość 
przychodów spółki na ostatniej pozycji listy (459 mln EUR) okaza-
ła się mniejsza od wartości w roku poprzednim (477 mln EUR).
W omawianej „Liście” przedstawiono, dla poszczególnych pod-• 
miotów, nie tylko wielkości uzyskanych przychodów w minionym 
2014 r. (dla firm polskich prezentowaliśmy te wartości wcześniej 
w Chemiku 6/2015 pod tą samą winietą; wówczas wartości w PLN, 
aktualnie w EUR), ale również uzyskane przychody w I kw. 2015 r.
Zróżnicowanie kształtuje się zmiana wielkości łącznych przycho-• 
dów firm różnych krajów w latach 2013–2014. Wśród odnoto-
wujących największą zmianę na plus, znalazła się Rumunia (5,3%), 
przed Polską (2,8%) i Litwą (0,8%). Dla Czech sytuacja okazała 
się stabilna (0,0%), ale w pięciu krajach nastąpił spadek przy-
chodów (Estonia, Bułgaria, Słowacja, Serbia), największy, bo aż 
21,2%, dodatkowo, na Ukrainie.
Innym miernikiem mało stabilnej sytuacji ekonomiczno–gospo-• 
darczej państw omawianego regionu Europy jest zmienność, 
w okresie dwóch lat 2013–2014, liczby firm z poszczególnych 
krajów, które znalazły się gronie 500. największych. I tak, np. o ile 
w Polsce, przy w miarę stabilnej sytuacji, zwiększyła się ich liczba 
o 3 (ze 167), to w tym samym czasie w Rumunii liczba ich wzrosła 
z 37 do 48, ale jednocześnie np. na Ukrainie, ze zrozumiałych 
względów, zmniejszył się ich stan z 50 do 32.
Dokonano oceny struktury własnościowej 500. największych • 
firm, w 9 wybranych krajach, omawianej części Europy, w trzech 
kategoriach: kapitał państwowy dominował (50% udziału) 
w Chorwacji, najniższy okazał się w Rumunii (13,6%) – Polska 
w tym rankingu zajęła pośrednie miejsce z udziałem 22,4%. 
Udział kapitału zagranicznego okazał się najwyższy (84,0%) 
w Rumunii, najniższy w Chorwacji (10,0%); w Polsce 58,6%. 
Prywatny kapitał lokalny dominował na Ukrainie (53,5%), naj-
niższy w Rumunii (2,4%); w Polsce 19,0%.
Jak wspomniano wcześniej, ze 170 zarejestrowanych w Polsce 

firm, które znalazły się na „Liście 500”, dokonaliśmy wyboru wszyst-
kich spółek chemicznych i paliwowych (zaznaczone grubszą czcion-
ką) oraz niektórych wybranych branż, które zamieściliśmy w Tablicy 
3. Na temat firm chemicznych, które znalazły się na przedmiotowej 
„Liście”, warto odnotować:

Krajowy przemysł chemiczny jest reprezentowany na „Liście • 
500” przez 14 podmiotów, w tym jeden po raz pierwszy. Mimo, 
że listę (środkowo–europejską) otwiera polska firma, z branży 
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nastąpił w tym czasie regres wartości sprzedaży – największy 
w „Synthos” Oświęcim, w pozostałych minimalny spadek; pięć 
firm chemicznych nie podało wartości przychodów ze sprze-
daży w omawianym okresie I kwartału 2015.
Na zakończenie warto odnotować, że pod względem wielko-

ści zatrudnienia, „nasze” firmy, tak z branży paliwowej jak i che-
micznej, znacząco ustępują niektórym innym, które znalazły się 
na „Liście 500”, przy niejednokrotnie znacznie mniejszych warto-
ściach przychodów. Są to m.in. PKP (blisko 41 tys. zatrudnionych), 
względnie Lasy Państwowe (25,5 tys.). Nie dotyczy to znanej fir-
my handlowej „Biedronka”, która w ostatnim czasie „wkroczyła” 
do czołówki listy największych, m.in. przed PGNiG i Lotos, z im-
ponującym też zatrudnieniem (najwyższym na liście, poza Ukra-
iną) przeszło 55 tys. osób.

  Jerzy Paprocki

paliwowej – PKN Orlen, to pierwsza polska spółka chemiczna 
znalazła się dopiero na 57 pozycji listy – Grupa Azoty. Wśród 
13 firm chemicznych występujących na podobnej „Liście” rów-
nież w poprzednim roku, 7 podmiotów awansowało w rankin-
gu wg przychodów ze sprzedaży; 5 spółek pogorszyło swoje 
pozycje, a jedna utrzymała się na tej samej
O efektach (przychody ze sprzedaży i zyski) uzyskanych • 
w 2014 r. przez krajowe podmioty wspominaliśmy pod 
tą winietą przy prezentacji krajowych list: „Listy 500” i „Li-
sty 2000” Rzeczpospolitej w poprzednich edycjach Chemika. 
Natomiast, ponieważ omawiana aktualnie lista prezentuje do-
datkowo również wyniki uzyskane przez firmy w I kwartale 
2015 r. (przychody ze sprzedaży), warto wspomnieć, że w 5 
firmach uzyskano w tym czasie wzrost przychodów – najwyż-
szy w spółkach „Boryszew” oraz ZA ZCh Police; w czterech 

Tablica 3
Podmioty polskie (chemiczne i paliwowe oraz inne wybrane) 

na „liście 500 Największych firm w Europie Środkowo – Wschodniej” w 2014 r. Rzeczpospolitej

Miejsce

2014

Miejsce

2013
Firma Branża

Przychody ze 
sprzedaży mln 

EUR 2014 r.

Zmiana

%

Przychody 
I kw. 2015 
mln EUR

Zmiana %
Zysk netto 

mln. EU
Zmiana %

Zatrudnie-
nie osób

1 1 PKN Orlen Paliwa 25.501,5 - 5,5 4.821,8 - 16,2 -1.551,4 bd 20.305

4 8 Jer. Mar. (Biedronka) Handel 8.567,6 9,8 2.227,8 13,3 bd bd 55.229

5 9 PGNiG Warszawa Paliwa 8.188,6 7,6 3.011,7 32,3 620,9 29,2 29.285

9 13 Lotos Gdańsk Paliwa 6.803,6 0,3 1.236,8 - 27,8 - 108,4 bd 5.106

18 18 KGHM Górnictwo 4.891,6 - 14,6 908,0 0,1 823,1 12,5 34.097

30 23 Lotos Paliwa Paliwa 3.968,4 - 6,0 bd bd 10,2 86,4 bd

44 46 Orlen Paliwa Paliwa 3.008,2 1,2 679,5 - 11,0 6,0 57,1 114

46 43 Orange Polska Łączność 2.915,1 - 5,0 706,2 - 1,2 101,0 29,2 18.442

48 58 Lidl Polska Handel 2.745,1 10,1 bd bd bd bd 14.000

49 44 Tesco Polska Handel 2.673,5 - 12,4 bd bd bd bd 28.442

54 59 P K P Transport 2.507,6 3,6 bd bd 109,8 bd 40.948

57 62 Grupa Azoty SA Chemia 2.362,8 1,3 684,3 6,1 60,0 + 62,0 13.807

60 67 Volkswagen Poznań Motoryzacja 2.287,7 2,1 645,5 6,6 76,4 + 23,0 bd

71 84 Lasy Państwowe Inne 2.003,4 7,0 541,2 0,6 102,0 42,3 25.433

128 114 Poczta Polska Łączność 1.352,3 - 9,9 bd bd bd bd 79.471

134 134 Castorama Polska Handel 1.307,9 0,1 bd bd bd bd bd

142 143 Farmacol Chemia 1.279,7 10,1 374,0 18,1 24,9 - 16,5 bd

149 156 Boryszew Chemia 1.207,4 5,1 359,7 22,7 36,5 121,8 8.285

157 131 Shell Polska Paliwa 1.156,3 - 1,1 bd bd bd bd bd

171 150 Michelin Polska Chemia 1.127,6 - 4,4 294,8 - 1,2 78,5 - 5,0 4.317

173 138 Synthos Chemia 1.102,5 - 6,9 234,8 - 17,1 85,3 - 13,9 2.208

193
GlaxoSmithKline Phar-

maceuticals
Chemia 1.007,0 18,6 bd bd 51,1 bd 608

243 219 GA ZA Pulawy SA Chemia 834,5 - 6,0 bd bd bd bd 4.511

246 290 PLL LOT Transport 830,7 11,0 bd bd bd bd bd

247 238
Basell Orlen Polyolefins 

Płock
Chemia 829,9 - 3,7 bd bd bd bd 402

268 268 Anwil Chemia 785,5 - 0,9 219,6 - 0,1 0,6 - 98,8 2.822

270 255 Ciech Chemia 774,3 - 6,9 197,0 - 2,3 41,8 bd 3.475

299 305 BASF Polska Chemia 723,3 0,2 bd bd bd bd 400

347 Lukoil Polska Paliwa 628,9 bd bd bd bd bd bd

375 402 GA Z.Ch Police SA Chemia 588,3 0,5 179,8 19,3 15,4 63,6 3.243

377 405 Anwim Paliwa 586,4 1,2 bd bd 1,1 bd bd

388 397 Avon Chemia 572,7 - 3,2 149,2 10,0 24,6 - 39,7 1.745

421 392 EDF Paliwa Paliwa 522,4 - 12,0 118,5 - 12,2 5,5 13,2 57

449 422 Polimex Mostostal Budownictwo 501,8 - 10,6 123,2 25,1 - 45,1 - 3,0 3.212

450 484 GA ZA Kędzierzyn SA Chemia 501,3 1,5 bd bd 18,6 - 9,2 bd

Źródło: „Rzeczpospolita” z 09.09.2015.


