
ry
ne

k

434 • nr 8/2016 • tom 70

Przemysł chemiczny w statystyce
Statistics of Chemical Industry

Wybrane wyniki I półrocza 2016 r. w Polsce, w przemyśle  
i „chemii” oraz w pozostałych krajach

W ostatnich dniach GUS ogłosił pierwsze, jeszcze niepełne, dane 
dotyczące głównie gospodarki, jakie osiągnął nasz kraj w I półroczu 
2016 r. Z opublikowanych informacji dokonano skrótowego wyciągu 
najważniejszych statystyk dotyczących szczególnie przemysłu chemicz-
nego, na tle jednak, w określonym zakresie, sytuacji ogólnokrajowej 
i w innych działach przemysłu. Na wstępie kilka informacji ogólnych 
dotyczących sytuacji ludnościowej. I półrocze br. było okresem dalsze-
go spadku stanu ludności w kraju – regres ten trwa od kilku kwartałów. 
Gdy jeszcze na początku ubiegłego 2015 r., w I kwartale było nas w kra-
ju 38.458 tys. osób, to liczba ta spadała poprzez 38.437 tys. w końcu 
ub. r., aby na koniec II kw. 2016 r. uzyskać wielkość 38.422 tys. osób. 
Przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych, a zgonów) 
w I płr. ogółem w kraju, aczkolwiek był nadal ujemny i wyniósł minus 
9 tys. osób, to jednak w wartości bezwzględnej zmniejszył się – w tym 
samym okresie poprzedniego roku odnotowano minus 23 tys. osób. 
Poprawiła się sytuacja zatrudnieniowa w kraju – liczba pracujących 
w przedsiębiorstwach ogółem wzrosła w ciągu roku o 2,9%, do wiel-
kości 5.750 tys. zatrudnionych; stopa bezrobocia w końcu czerwca br. 
obniżyła się do wartości najniższej od kilku lat – 8,8%. Trzeba nadmie-
nić, że tak niski wskaźnik bezrobocia odnotowano ostatni raz w Polsce, 
blisko 8 lat temu, w październiku 2008 r.; niższą stopę, ok. 8%, osią-
gnięto ćwierć wieku temu w 1991 r. Trwa stały wzrost w Polsce liczby 
emerytów i rencistów – osiągając w połowie br. najwyższą wielkość 
8.910 tys. osób – jeszcze w r. 2000 było ich w Polsce 7.525 tys.

Pod względem gospodarczym, w większości obszarów utrzymały 
się w kraju, panujące od dłuższego czasu, pozytywne tendencje wzro-
stowe, a ich dynamika w II kw. br. była nawet lepsza niż w kwarta-
le poprzednim. Brak jeszcze syntetycznego wskaźnika wzrostu PKB 
za I półrocze br.; za I kwartał 2016 r. wyniósł on, nieco mniej od ocze-
kiwań, bo jedynie 3,0%; wszystko wskazuje, że w II kw. br. wykaże 
wyższą wartość. Za główny powód zaistniałego spowolnienia wzro-
stu PKB przyjmuje się ograniczenie w kraju działalności inwestycyj-
nej. Produkcja sprzedana przemysłu, która rosła przez całe półrocze, 
również doznała przyspieszenia w II kwartale (3,0% w I, a 5,7% w II 
kwartale). Jedynie produkcja budowlano montażowa w omawianym 
półroczu uległa zwolnieniu, niemniej też przy niższym wskaźniku spad-
ku w okresie kwiecień – czerwiec br. W omawianym półroczu zaob-
serwowano wzrost sprzedaży detalicznej; w całym okresie o 5,0%, 
a w czerwcu o 6,5%. Trwa pozytywna tendencja w ogólnokrajowym 
handlu zagranicznym. W okresie pierwszych 5. miesięcy (I-V) 2016 r. 
krajowe saldo w obrotach międzynarodowych wykazało nadal war-
tości dodatnie, czego nie obserwowano przez wiele poprzednich lat. 
Nasz eksport we wspomnianym czasie osiągnął wartość 318,8 mld zł, 
a import 306,0 mld zł – dodatnie saldo wyniosło więc 12,8 mld zł.

Przechodząc do bardziej szczegółowych informacji dotyczących 
półrocznych wyników przemysłu chemicznego (w podziale na trzy 
jego działy PKD 20,21 i 22), prezentujemy je na tle sytuacji w całym 
krajowym przemyśle. Zatrudnienie łączne (we wszystkich w kraju za-
kładach o zatrudnieniu powyżej 9 osób) wyniosło na koniec półrocza 
2016 r. 2.636 tys. osób i było większe od sprzed roku o 2,7%. W tym 
samym czasie pracujących w zakładach przemysłu chemicznego było 
284 tys. osób, tj. o 13 tys. pracowników więcej niż przed rokiem 
(wzrost o 4,8%). Średnia płaca brutto, w całym krajowym przemy-
śle, wyniosła w czerwcu 2016 r. 4.340 zł. będąc wyższa od sprzed 

roku o 5,4%. Wymienione powyżej wartości, w rozbiciu na trzy działy 
przemysłu chemicznego na tle innych, ważniejszych działów przemysłu 
w Polsce, przedstawiono w Tablicy 1.

tablica 1
Zatrudnienie i płace w przemyśle

Stan  30 czerwca  2016 r. (na tle sytuacji w 2015 r.)

Przemysł

Zatrudnienie, liczba osób Średnia płaca 
miesięczna brutto  
w czerwcu 2016 r.

30.06.15 r.

30.06.2016 r.

Liczba
30.06.15 
= 100

Kwota, 
zł

06.2015= 
100

KRAJOWY 2.568 2.636 102,7 4.340 105,3

CHeMIKaLIa 73 75 103,4 4.912 103,0

FARMAceUtYcZNY 22 23 106,8 5.825 96,6

WYROBY Z tWORZYW  
I GUMY 176 186 106,1 3.935 105,2

Przerób ropy i koksu 13 13 105,5 14.107 192,3

Górnictwo węgla 95 88 91,9 7.105 103,1

Energetyka 124 120 96,6 6.459 102,8

Metalurgia 60 63 104,8 4.856 104,6

Maszynowy 116 120 103,6 4.605 104,3

Elektromaszynowy 98 101 103,7 4.421 107,2

Elektroniczny i optyczny 54 54 101,1 4.316 105,3

Motoryzacyjny 173 183 106,0 4.844 104,3

Ceramiczny 112 116 103,6 4.307 106,6

Papierniczy 52 53 102,9 4.467 108,1

Meblarski 142 152 106,9 3.233 108,1

Spożywczy 375 384 102,3 3.466 107,6

Odzieżowy 75 73 96,9 2.430 107,5

Dotyczy podmiotów o zatrudnieniu ponad 9 osób.
Źródło: GUS 2016

Z danych Tablicy 1 wynika też m.in.:
Wzrost, w omawianym okresie, zatrudnienia w krajowym przemy-• 
śle, wynoszący ogółem 2,7%, był niższy od tempa wzrostu warto-
ści produkcji sprzedanej przemysłu w tym samym czasie (4,4%). 
Wskazuje to na poprawę wydajności pracy w krajowym przemyśle 
ogółem. Podobne tendencje odnotowano w przemyśle chemicz-
nym liczonym łącznie. Zatrudnienie w nim wzrosło o wspomniane 
4,8%, ale wartość produkcji sprzedanej (liczona w cenach bieżą-
cych) wzrosła w tym samym okresie o 6,9%.
W minionym półroczu zatrudnienie wzrosło w prawie wszystkich • 
większych działach przemysłu, poza górnictwem węgla, energety-
ką i przemysłem odzieżowym. Największy wzrost załóg dokonał 
się w branżach: meblarskiej, farmaceutycznej, przetwórstwa gumy 
i tworzyw oraz motoryzacyjnej.
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kTendencje wzrostu czerwcowych płac odnotowano we wszyst-• 
kich prezentowanych (Tab. 1) działach przemysłu poza (jedynym) 
przemysłem farmaceutycznym (spadek o 3,7%); jest to o tyle 
dyskusyjne, że w tym samym czasie nastąpił w tym przemyśle 
wzrost wartości produkcji sprzedanej (w cenach porównywal-
nych) o 5,3%. Faktem jest jednak też, że średnie płace w krajo-
wym przemyśle farmaceutycznym (przykładowo pokazano na tle 
płac w czerwcu br.) były wyższe od płac w dziale PKD 20 Che-
mikalia o 18,6%, a od wynagrodzeń w dziale PKD 22 Wyroby 
z gumy i tworzyw sztucznych o 48,0%. Trzeba też odnotować, 
że w pozostałych wspomnianych działach przemysłu chemiczne-
go, aczkolwiek płace tam, w omawianym okresie, wzrosły odpo-
wiednio o 3,0 i 5,2%, ale w tempie niższym od średniej wzrostu 
w całym krajowym przemyśle – 5,4%.
Produkcja sprzedana przemysłu, która w I płr. br. wyniosła 606,6 

mld zł, zwiększyła się w skali roku (do I płr. 2015) o 4,4%, (wzrost 
o 21,2 mld zł), a miesięczna w czerwcu, w porównywalnym okresie 
z poprzedniego roku, aż o 6,0%. Szczegółowe wielkości wartości pro-
dukcji sprzedanej w największych działach, w tym działach przemysłu 
chemicznego, przedstawiono w Tablicy 2.

tablica 2
Produkcja sprzedana przemysłu w I półroczu 2016 r.  

na tle I półrocza 2015 r.

Przemysł

Produkcja sprzedana, mld zł

I półrocze 
2015 r.

I półrocze 2016

Wartość
I półrocze 
2015= 100

KRAJOWY 585,4 606,6 104,4

CHeMIKaLIa 28,2 28,7 103,7

FARMAceUtYKI 6,3 6,8 105,3

WYROBY z GUMY I tWORZYW 36,4 40,3 108,6

Przerób ropy i koksu 32,5 25,4 94,6

Górnictwo węgla 10,4 8,9 93,0

Energetyka 47,5 45,3 97,6

Metalurgia 23,4 22,4 99,6

Maszynowy 19,4 19,7 100,7

Elektromaszynowy 24,9 25,7 103,1

Elektroniczny i optyczny 16,4 17,7 109,1

Motoryzacyjny 63,3 72,4 109,7

Ceramiczny 21,6 22,9 106,4

Papierniczy 17,4 19,0 104,9

Meblarski 17,0 19,2 113,4

Spożywczy 91,1 97,0 106,2

Odzieżowy 3,3 3,6 110,0

Wartość produkcji w cenach bieżących; wskaźniki zmian w cenach porównywalnych.
Całość dotyczy podmiotów o zatrudnieniu ponad 9 os.
Źródło: GUS 2016

 
Analizując dane z Tablicy 2 warto odnotować:
Na 16 wymienionych działów krajowego przemysłu, w 12. nastą-• 
pił wzrost wartości produkcji sprzedanej; najwyższy procentowy 
w przemyśle meblarskim, odzieżowym i motoryzacyjnym; najwyż-
szy regres dotyczył górnictwa węglowego oraz „bratniego” prze-
mysłu przerobu ropy i koksu;
W trzech działach przemysłu chemicznego, aczkolwiek we wszyst-• 
kich nastąpił wzrost wartości produkcji sprzedanej, to jednak 
w istotnej branży „chemikalia” tempo wzrostu było najniższe 
z trzech oraz niższe od średniej krajowej całego przemysłu.
W Tablicy 3 przedstawiono wielkości produkcji (w jednostkach fi-

zycznych) w I półroczu 2016 r. najważniejszych wyrobów przemysłu 
chemicznego oraz wybranych surowców i branż pokrewnych.

tablica 3
Produkcja ważniejszych chemikaliów i pokrewnych w I półroczu 2016 r.

Produkt Jednostka
Wielkość produkcji w I płr. 2016 r.

Ilość I płr. 2015 r = 100
Węgiel kamienny mln t 34,4 99,6

Siarka (kopalna) tys. t 313 107,3

Sól kamienna tys. t 301 104,5

Sól warzona tys. t 192 88,1

Ropa naftowa tys. t 439 105,0

Gaz ziemny mln m.3 2.702 98,9

Koks mln t 4,7 99,1

Energia elektryczna GWh 81.333 100,6

Przerób ropy naftowej tys. t 12.414 97,6

Benzyny tys. t 1.983 98,4

Propan, butan ciekłe tys. t 288 105,9

Oleje napędowe tys. t 5.432 93,6

Oleje opałowe tys. t 2.116 88,7

Oleje silnikowe tys. t 29,8 107,8

Asfalty tys. t 483 91,6

Soda kaustyczna tys. t 36,6 140,8

Ług sodowy tys. t 167 109,3

Soda kalcynowana tys. t 619 119,2

Kwas siarkowy tys. t 875 103,2

Oleum tys. t 113 103,2

Kwas azotowy tys. t 1.167 98,3

Etylen tys. t 272 97,7

Propylen tys. t 197 99,5

Butadien tys. t 33,1 112,4

Toluen tys. t 7,9 160,2

Fenol tys. t 18,0 86,9

Kwas octowy tys. t 4,0 77,9

Spirytus rektyfikowany tys. hl. 422 70,6

Kaprolaktam tys. t 82,9 97,1

Amoniak bezwodny tys. t Nh3 1.377 96,8

Amoniak w roztw. wodnym tys. t Nh3 47,3 105,6

Nawozy – w przeliczeniu 
na czysty składnik:

- azotowe w N tys. t 1.016 100,6

- fosforowe w P2O5 tys. t 252 106,5

- potasowe w K2O tys. t 208 114,9

Tworzywa sztuczne – 
ogółem

tys. t 1.531 104,7

Polietylen tys. t 192 97,0

Polipropylen tys. t 139 111,8

Polistyren tys. t 71,9 112,5

PCW tys. t 141 86,5

Kauczuk syntetyczny tys. t 113 115,9

Pestycydy tys. t 14,4 86,2

Farby, lakiery, sykatywy tys. t 600 107,5

Kleje tys. t 28,3 109,0

Mydło i pochodne tys. t 78,7 102,0

Kosmetyki d/włosów tys. t 87,7 118,6

Substancje farmaceutyczne mln zł 115 134,3

Leki mln zł 6.146 103,6

Włókna chemiczne tys. t 22,4 112,0

Wyroby z gumy tys. t 524,8 104,5

Opony tys. szt. 23.387 105,7

Wykładziny z tw. szt. tys. t 20,1 118,0

Wykładziny z tw. szt. tys. m2 7.815 107,3

Żródło: GUS 2016
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W oparciu o dane z Tablicy 3, warto odnotować, że na 51 przy-
toczonych surowców oraz wyrobów chemicznych i pokrewnych, dla 
19. pozycji nastąpiło zmniejszenie produkcji; największe, procen-
towe: spirytusu rektyfikowanego, kwasu octowego i soli warzonej. 
W pozostałych 32 pozycjach odnotowano wzrost produkcji; najwyż-
szy toluenu, sody kaustycznej i substancji farmaceutycznych.

***
W informacji GUS na temat sytuacji krajowej gospodarki w I płr. 

2016 r., z której zaczerpnięto szereg danych, zamieszczono również 
skrótowy zestaw danych statystycznych dotyczących wyników uzy-
skanych przez szereg krajów (głównie UE) w I kw. 2016 r. Cytujemy 
poniżej niektóre wybrane z nich:

Wzrost PKB w całej UE wyniósł 1,8%; poza Grecją która uzyska-• 
ła wskaźnik ujemny (-1,4%) wszystkie pozostałe kraje osiągnęły 
wartości dodatnie; najwyższe: Malta 4,9%, Luksemburg 4,4 oraz 
Rumunia 4,1%. Wśród krajów spoza UE, warto wymienić: Indie 
8,0%, Chiny 6,7 (jeden z najniższych dla tego kraju w ostatnich 
latach) oraz Turcja 4,4%. Wskaźniki ujemne dotyczą m.in. Brazylii 

(-5,1%) i Białorusi (-3,7%). Ukraina osiągnęła, po raz pierwszy 
od dłuższego czasu, wskaźnik dodatni 0,1% (w 2015 r. spadek PKB 
wyniósł tam – 9,9%); dla Rosji nie podano wartości.
Wyniki handlu zagranicznego za pierwsze 4 miesiące 2016 r. • 
w postaci salda (w mld EUR) dla wybranych krajów – wartości 
dodatnie (największe w UE): Niemcy 86,4; Holandia 19,3 i Irlan-
dia 15,8 mld EUR. Spoza UE (w mld USD): Chiny 230,3, Korea 
Płd. 33,2 i Rosja 21,7 mld USD. Saldo ujemne, to głównie: USA 
(-240,0 mld USD), Indie (-28,0) i Turcja (-18,4 mld USD).
Stopa bezrobocia w maju 2016 r. wyniosła średnio w całej Unii • 
Europejskiej 8,6%; największa w Hiszpanii 19,8, Chorwacji 13,3 
oraz na Cyprze 12%, najniższa w Czechach 4,0, na Malcie 4,1 
i w Niemczech 4,2%.
Produkcja przemysłowa w maju br. w skali UE wzrosła o 1,1% • 
(w strefie euro 0,5%); w wielu krajach powiększyła się, najbar-
dziej w Słowacji 6,0%, Irlandii 5,8% i na Węgrzech o 5,2%. Spadki 
produkcji odnotowano w tym czasie, najwyższe na Malcie 3,7%, 
w Bułgarii 3,3 i w Portugalii o 2,4%.

Jerzy Paprocki

•  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu 
Chemicznego, Oddział Gliwice;  Sekcja Ochrony Środowiska  
przy Zarządzie Głównym, Warszawa

•  Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa
•  Federacja SNT NOT Rada Miejska, Gliwice
zapraszają na doroczną konferencję wszystkich zainteresowanych 
nowymi rozwiązaniami proekologicznymi, trendami, przepisami z za-
kresu ochrony środowiska

Zaproszenie jest adresowane szczególnie do pracowników na-
ukowych, przedstawicieli przemysłu, przedstawicieli instytucji 
zajmujących się ochroną środowiska i administracji samorządo-
wej, a także do przedstawicieli administracji państwowej.

tematyka konferencji
• Rozporządzenia, dyrektywy, przepisy prawa, komentarze • Ochrona 
powietrza – technologie, urządzenia, systemy • Nowoczesne metody 
przetwarzania i zagospodarowania odpadów (mechaniczne, biologiczne 
i termiczne) • Biopaliwa – perspektywy i ograniczenia • Zarządzanie 
bezpieczeństwem i ochroną środowiska • Aktualne problemy gospodar-
ki wodno-ściekowej • Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii • 
Pakiet klimatyczny. Blaski i cienie • Nowe rozwiązania proekologiczne

Referaty
Organizatorzy zachęcają do zgłaszania referatów, komunikatów 

i posterów, które będą opublikowane w miesięczniku CHEMIK.
Uprzejmie prosimy PT Autorów o przekazywanie tytułu wystąpienia 
(e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl) do końca lipca br.

Konkursy
Podczas Konferencji zaplanowano organizację dwóch konkursów: 
- nowe rozwiązanie proekologiczne i konkurs na najlepszy poster

Bliższe informacje:  Grażyna Król, tel: 664 421 349, Elżbieta Jarguz, 
tel: 32/231-27-26 lub 664 421 351, email: sitpchem.gliwice@wp.pl

XVI Ogólnopolska Konferencja  
Naukowo-Techniczna  
OCHRONA ŚRODOWISKA – Przepisy • 
Interpretacje • Rozwiązania • Trendy
19–21 października 2016 r., DW JAWOr Ustroń Jaszowiec

Konkurs
na najlepsza pracę dyplomową z obszaru chemii 

dla absolwentów wyższych uczelni
Stowarzyszenia Inżynierów i techników 

Przemysłu chemicznego

trwa kolejna ogólnopolska edycja Konkursu SItPchem 
na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii dla 
absolwentów wyższych uczelni

Konkurs jest dwuetapowy – pierwszy etap odbywa się 
na poziomie oddziałów SItPchem, a drugi – na poziomie 
ogólnopolskim.

Warunki udziału w konkursie:
Na poziomie regionalnym.
Do konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe studentów 
kończących studia w danym roku akademickim

Każda uczelnia może zgłosić maksymalnie dwie prace z różnych 1. 
wydziałów chemicznych wraz z merytoryczną oceną prac przez 
uczelnię.
Termin składania/zgłaszania wraz z kopią pracy dyplomowej 2. 
w biurze Zarządu Oddziału SITPChem – do końca grudnia 
każdego roku.

Oceny prac dyplomowych w pierwszym etapie dokonują komisje 
konkursowe składające się z przedstawicieli SITPChem i uczel-
ni. Komisji przewodniczy Prezes Zarządu Oddziału lub jego peł-
nomocnik i kwalifikuje prace do etapu drugiego – na poziomie 
ogólnopolskim i przekazuje je do Zarządu Głównego SITPChem 
w terminie do końca stycznia roku następnego.

Na poziomie Ogólnopolskim:
Prace dyplomowe wytypowane w Oddziałach SITPChem do Kon-
kursu na poziomie ogólnopolskim są przesyłane do ZG SITPChem 
– do końca stycznia danego roku.
Informacje bieżące i plik zgłoszenia na www.sitpchem.org.pl


