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WSTĘP 
 

Przekazujemy w Państwa ręce Raport o przemyśle chemicznym – IV kwartał 2012 rok. 

Opracowywany przez nas już od 12 lat „Raport o przemyśle chemicznym” jest 

szeroko rozpowszechniany wśród przedsiębiorstw przemysłu chemicznego, jednostek 

naukowych oraz innych jednostek gospodarczych i instytucji związanych z tym przemysłem i 

ma na celu dostarczenie zainteresowanym czytelnikom bieżącej informacji gospodarczej, 

pochodzącej ze sprawdzonych źródeł. 

„Raport” składa się z trzech tomów: 

1. Tom I pt. „Przemysł chemiczny w Polsce” zawiera trzy rozdziały. Rozdział pierwszy 

stanowi syntetyczną prezentację wyników gospodarczych w Polsce po IV kwartałach 

2012 roku. Rozdział drugi zawiera szczegółowe wyniki gospodarcze przemysłu 

chemicznego. Natomiast w rozdziale trzecim prezentujemy pogłębioną 

charakterystykę sytuacji gospodarczej w Polsce. 

2. Tom II pt. „Serwis zagraniczny” zawiera wybrane informacje gospodarcze dotyczące 

krajów Unii Europejskiej, 

oraz 

3. Tom III pt. „Kondycja finansowa wybranych firm chemicznych i paliwowych”, w 

którym przedstawiono ogólną sytuację giełdową, istotne informacje z branży 

chemicznej i paliwowej oraz wyniki gospodarcze największych krajowych 

i zagranicznych firm chemicznych i paliwowych (w tym, notowanych na GPW i 

giełdach zagranicznych). 

 
Podobnie jak w poprzednich kwartałach informacje podawane w I tomie niniejszego 

wydania Raportu dotyczą w większości dwunastu miesięcy 2012 roku, jednakże 

harmonogram publikowania danych statystycznych powoduje, iż część danych podajemy 

według wstępnych szacunków, które będą zweryfikowane w następnym „Raporcie”, a część 

(np. wyniki finansowe przedsiębiorstw) jak zwykle z opóźnieniem o jeden, dwa lub nawet trzy 

miesiące. 

Ponadto (zgodnie z praktyką stosowaną przez GUS) niektóre podawane w Raporcie 

informacje statystyczne dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących 

przekracza 9 osób (np. pracujący, zatrudnienie, wynagrodzenia, produkcja sprzedana 

przemysłu), a inne dla podmiotów powyżej 49 zatrudnionych (np. wyniki finansowe). 

 

Życzymy przyjemnej i pożytecznej lektury. 

Autorzy 
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1. SYNTETYCZNA OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ W POLSCE PO IV 
KWARTAŁACH 2012 R. 

 
 

1.1. Sytuacja gospodarcza w Polsce po IV kwartałach 2012 r. 
 

 

Rok 2012 to okres spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce, utrzymujących się 

niekorzystnych tendencji w gospodarce światowej i europejskiej oraz słabnącej koniunktury 

krajowej. 

Według wstępnego szacunku GUS produkt krajowy brutto w 2012 r. zwiększył się o 

2,0% w skali roku (wobec wzrostu o 4,3% w 2011 r.) i było to najniższe tempo wzrostu od 

trzech lat. Natomiast w IV kwartale 2012 roku według wstępnego szacunku GUS produkt 

krajowy brutto wyniósł 1,1% i był o 3,2% niższy niż w IV kwartale 2011 r. i 0,3% niższy niż w 

III kwartale 2012 r. 

Głównym motorem wzrost PKB Polski w 2012 r. był eksport netto. Wolniej rosły 

natomiast konsumpcja indywidualna oraz inwestycje. 

 
Wykres 1. Dynamika produktu krajowego brutto – analogiczny okres ubiegłego roku = 100 
 

 
 

    Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 – Styczeń 2013 r. 

 

Pogorszenie wyników obserwowano w wielu obszarach działalności gospodarczej. 

Z kwartału na kwartał spadała produkcja sprzedana przemysłu, na co wpłynął głównie 

spadek liczby zamówień zagranicznych. Załamanie odnotowano również w budownictwie. W 

grudniu 2013 r. spadek produkcji budowlano-montażowej wyniósł 24,8%.  

Sprzedaż detaliczna w 2012 r. rosła wolniej niż przed rokiem. Po wzroście w okresie 

styczeń-marzec 2012 r., w kolejnych dwóch kwartałach obserwowano osłabienie dynamiki 

sprzedaży, a w IV kw. odnotowano nawet jej spadek r/r. 

W kolejnych kwartałach nasilały się trudności na rynku pracy. Pogarszała się dynamika 

zatrudnienia oraz wzrastało bezrobocie. 

IV kw. 2010 I kw. 2011 II kw. 2011 III kw. 2011 IV kw. 2011 I kw. 2012 II kw. 2012 III kw. 2012 IV kw. 2012

PKB 104,7 104,6 104,2 104,2 104,3 103,6 102,3 101,4 101,1

104,7 104,6 

104,2 104,2 104,3 

103,6 

102,3 

101,4 

101,1 

100

102

104
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Wolniejszy niż w 2011 r. był wzrost wynagrodzeń, a ich siła nabywcza, po raz pierwszy 

od kilku lat, była niższa niż w roku poprzednim. 

Tylko nieznacznie zwiększyły się nakłady brutto na środki trwałe. Niskie tempo 

inwestycji, wynikało z dużej niepewności przedsiębiorców odnośnie kształtowania się 

koniunktury gospodarczej w Polsce i w Unii Europejskiej, a także ze stopniowo kończących 

się dużych inwestycji infrastrukturalnych. 

Wg wstępnych danych bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce wyniosły ok 10 

mld USD i jest to wynik zbliżonych do osiągniętego w 2011 r. 

 

Tak więc, do negatywnych sygnałów płynących z gospodarki w ostatnich miesiącach 

należy zaliczyć: 

 spadające tempo wzrostu produktu krajowego brutto (w IV kwartale 1,1%), 

 spadek produkcji przemysłowej (w grudniu produkcja spadła o 10,6% r/r), 

 spadek sprzedaży detalicznej; w grudniu 2012 r. sprzedaż detaliczna obniżyła się 

o 3,6% w skali roku (wobec wzrostu o 4,2% przed rokiem), 

 załamanie koniunktury w budownictwie; w grudniu sprzedaż produkcji budowlano 

montażowej obniżył się o 24,8% r/r, 

 wyższą niż przed rokiem o 0,9% stopę bezrobocia w grudniu (13,4%), 

 słabnące tempo nakładów inwestycyjnych oraz inwestycji zagranicznych, 

 wyhamowanie tempa wzrostu przeciętnego zatrudnienia w sektorze 

przedsiębiorstw (w IV kwartale spadek zatrudnienia o 0,6%), 

 pierwszy od kilku lat spadek siły nabywczej płac w wyniku niskiego wzrostu 

wynagrodzeń, 

 słabnąca dynamiki obrotów handlu zagranicznego, 

 dużą liczbę upadłości firm; największy poziom bankructw można zaobserwować w 

branżach: budowlanej, meblarskiej oraz produkcji metali, 

 

natomiast do pozytywnych: 

 wyhamowanie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

 szybszy wzrost eksportu niż importu, co wpłynęło na poprawę ujemnego salda 

wymiany ogółem. 
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Na wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego głównie wpływał malejący popyt 

wewnętrzny. Stopniowo spadały nakłady inwestycyjne oraz malały wydatki konsumpcyjne. 

 
 
 
Wykres 2. Dynamika produktu krajowego brutto w Polsce w porównaniu z krajami 

europejskimi – analogiczny okres ubiegłego roku = 100 (liczona z uwzględnieniem 
sezonowości danych liczbowych) 

 

 
 

      Źródło: Opracowano na podstawie danych Eurostat 

 

Pomimo systematycznego obniżania się dynamiki wzrostu produkt krajowy brutto w 

Polsce był wyższy niż w większości krajów Unii Europejskiej. 
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Podstawowe wskaźniki sytuacji gospodarczej 

 

Wyniki gospodarcze z 2012 roku wskazują, że Polska gospodarka jest w fazie 

dekoniunktury. 

Charakteryzując w skrócie sytuację gospodarczą w tym okresie, należy w 

szczególności zwrócić uwagę na: 

a) Wg wstępnych danych wzrost PKB w IV kwartale 2012 r. wyniósł 1,1% (w I kwartale 

wzrost wyniósł 3,6%, w II kwartale 2,3%, a w III kwartale 1,4%), natomiast w całym 

2012 r. wyniósł 2,0%. 

b) W 2012 r. sprzedaż detaliczna rosła wolniej niż przed rokiem (wzrost o 2,3%, wobec 

7,3% w 2011 r.). W kolejnych okresach 2012 r. jej dynamika słabła i w IV kwartale 

notowano spadek sprzedaży o 2,0%; wpłynęło na to znaczne obniżenie sprzedaży w 

grudniu. Natomiast wg najnowszych danych w styczniu 2013 r. nastąpił niewielki wzrost 

dynamiki sprzedaży do poziomu 2,4%. 

c) Wg wstępnych szacunków w 2012 r. wystąpił nieznaczny wzrost nakładów brutto na środki 

trwałe o 0,6%. W 2011 roku w inwestycje wzrosły o 9%. 

d) W 2012 r. dynamika produkcja sprzedanej przemysłu stopniowo słabła. Po wzroście 

produkcji w pierwszych dwóch kwartałach, w kolejnych okresach notowano jej spadek, 

w tym znaczny w czwartym kwartale. W rezultacie produkcja sprzedana przemysłu 

ogółem w 2012 r. była wyższa niż przed rokiem o 1% (wobec wzrostu o 7,7% w 2011 

r.).. W 2012 r. zwiększenie sprzedaży obserwowano m.in. w produkcji chemikaliów i 

wyrobów chemicznych o 7,0%, a spadek w produkcji wyrobów farmaceutycznych – 

o 5,7%. Natomiast wg najnowszych danych GUS w styczniu 2013 r. produkcja 

przemysłowa w ujęciu rocznym wzrosła o 0,3%, a w przetwórstwie przemysłowym 

odnotowano spadek produkcji sprzedanej o 0,4%. 

Spadek odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej (spadek o 1% wobec 

wzrostu o 16,3% w 2011 r.), na co wpłynął spadek obserwowany w dwóch ostatnich 

kwartałach roku. Notowany od czerwca spadek produkcji pogłębił się w grudniu 2012 r. 

kiedy wyniósł aż 24,8%. Natomiast wg wstępnych danych w styczniu br. produkcja 

budowlano-montażowa była o 16,1% niższa niż przed rokiem. 

e) W okresie styczeń–listopad 2012 r. obroty towarowe handlu zagranicznego liczone w 

złotych wzrosły w skali roku, ale ich dynamika była wyraźnie słabsza niż przed rokiem. 

Eksport (liczony w złotych) w cenach bieżących był większy niż w okresie I-XI 2011 r. o 

8,1% i wyniósł 553,7 mld zł. Import wzrósł o 3,2% osiągając poziom 587,9 mld zł. 

Obroty liczone w euro zwiększyły się po stronie eksportu o 4,1% do 169,3 mld EUR, a 
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po stronie importu spadły o 0,8% i wynosiły 139,5 mld EUR. Wymiana zamknęła się 

ujemnym saldem w wysokości 34,2 mld zł (w okresie I-XI roku poprzedniego - minus 

57,7 mld zł).                                                                                                      

 W okresie jedenastu miesięcy 2012 r. eksport chemikaliów i produktów 

pokrewnych osiągnął wartość 50 333,4 mln zł. Dynamika eksportu chemikaliów w 

stosunku do I-XI 2011 r. wyniosła 109,9%. W tym samym okresie wartość obrotów 

handlowych chemikaliami po stronie importu wyniosła 82 611,6 mln zł. Dynamika 

importu chemikaliów w stosunku do okresu I-XI 2011 r. wyniosła 101,6%. Ujemne saldo 

w handlu zagranicznym chemikaliami i produktami pokrewnymi kształtowało się na 

nieco niższym poziomie (w liczbach bezwzględnych) w porównaniu do roku 

poprzedniego i wynosiło -32 278,20 mln zł (w I-XI 2011 r. wyniosło -35 544,90 mln zł). 

f) W 2012 r. ceny produkcji sprzedanej w przemyśle rosły wolniej niż przed rokiem 

(3,3% wobec 7,6%). Dynamika w kolejnych kwartałach systematycznie słabła i w IV 

kwartale odnotowano nieznaczny spadek cen (o 0,1%). Natomiast wg najnowszych 

danych w styczniu 2013 r. w skali roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły o 

1,2%, a ceny w przetwórstwie przemysłowym spadły o 1,1%. 

g) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w roku 2012 

wynosiło 3728,36 zł i było o 3,4% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 5,0% w 

2011 r.). W grudniu 2012 r. wyniosło 4111,69 zł i było większe niż przed rokiem o 2,4% (w 

listopadzie 2012 r. wzrost wyniósł 2,7%, a w grudniu 2011 r. – 4,4%). Natomiast wg 

najnowszych danych przeciętne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sektorze 

przedsiębiorstw w styczniu br. wyniosło 3680,30 zł, czyli wystąpił wzrost o 0,4% r/r. 

       W grudniu 2012 roku w stosunku do grudnia 2011 roku spośród trzech działów 

przemysłu chemicznego największy wzrost poziomu przeciętnych wynagrodzeń 

miesięcznych wystąpił w produkcji wyrobów farmaceutycznych o 8,7%. W 

przedsiębiorstwach produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych wzrost wyniósł 3,0%, 

a produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych o 2,5%. 

h) W końcu grudnia br. liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia rejestrowanego były 

wyższe niż przed rokiem. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,4%, tj. i była 

wyższa niż miesiąc wcześniej o 0,5% i o 0,9% wyższa niż w grudniu ub. roku. Liczba 

bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu grudnia br. ukształtowała 

się na poziomie 2136,8 tys., tj. zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem – 

o 3,8% (tj. o 78,7 tys.) i w skali roku – o 7,8% (tj. o 154,1 tys.).  

      Natomiast według najnowszych danych w styczniu 2013 roku stopa bezrobocia 

wyniosła 14,2% i w porównaniu do grudnia 2012 roku wzrosła o 0,8%. 
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i) W grudniu 2012 r. średni miesięczny kurs dolara amerykańskiego w Narodowym 

Banku Polskim wyniósł 312,30 zł/100 USD, tj. obniżył się w stosunku do notowanego w 

grudniu 2011 r. o 8,0%, a w porównaniu ze średnim kursem z listopada 2012 r. – o 

3,1%. Średni miesięczny kurs euro w Narodowym Banku Polskim ukształtował się na 

poziomie 409,38 zł/100 EUR i obniżył się w stosunku do grudnia 2011 r. o 8,6%. W 

porównaniu z listopada br. kurs ten spadł o 1,0%. 

j) W 2012 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w stosunku do 

poprzedniego roku w mniejszym stopniu niż w 2011 r. (3,7% wobec 4,3%). Natomiast w 

grudniu 2012 r. inflacja w skali roku wyniosła 2,4%. Wg najnowszych danych wzrost cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu br., w porównaniu z analogicznym 

miesiącem ub. roku, wyniósł 1,7%. 

 

 
 

Według międzynarodowych i krajowych prognoz w I i II kwartale 2013 r. w dalszym 

ciągu dynamika PKB będzie się pogarszała, a poprawę sytuacji gospodarczej przewiduje się 

w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku.  

Dla polskich przedsiębiorców czynnikami zagrożenia będą słabnący popyt 

wewnętrzny spowodowany wzrostem bezrobocia oraz niską dynamiką płac oraz problemy 

strefy euro. Szczególnie niepokojące są kolejne korekty w dół prognozy dynamiki PKB 

Niemiec, będących odbiorcą ok. 25% polskiego eksportu. W sytuacji kryzysu na rynkach 

strefy euro alternatywą mógłby być rynek rosyjski, gdzie ostatnim okresie odnotowano dużą 

dynamikę wzrostu wymiany handlowej z Polską. 
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1.2. Ocena klimatu koniunktury gospodarczej 
 
Przeprowadzane cyklicznie przez GUS badanie ogólnego klimatu koniunktury wśród 

przedsiębiorców w styczniu 2013 r. wykazało, że koniunktura w przetwórstwie 

przemysłowym oceniana jest negatywnie, mniej pesymistycznie niż w grudniu, ale gorzej niż 

w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Poprawę koniunktury sygnalizowało 13% 

badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 22% (przed miesiącem odpowiednio 10% i 

24%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważały, że ich sytuacja nie ulega zmianie. 

Ograniczany jest bieżący portfel zamówień oraz produkcja. Na spadek portfela 

zamówień ogółem wpływa w większym stopniu ograniczenie krajowego niż zagranicznego 

portfela zamówień. 

 Stan zapasów wyrobów gotowych wciąż określany jest jako nadmierny. Nieco szybciej 

niż w poprzednim miesiącu obniżał sią poziom należności od kontrahentów. Firmy podobnie 

jak w grudniu, negatywnie oceniają swoją sytuację finansową, lecz prognozy w tym zakresie 

są mniej pesymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem. Przedsiębiorstwa planują 

redukcje zatrudnienia zbliżone do zapowiadanych w grudniu. W najbliższych miesiącach 

ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć. 

Sytuacja gospodarcza firm była zróżnicowana w zależności od klas wielkości 

przedsiębiorstw. Ograniczenie bieżącego portfela zamówień sygnalizują jednostki 

wszystkich klas wielkości, lecz największe – przedsiębiorstwa małe (o liczbie pracujących od 

10 do 49 osób). Pesymistyczne prognozy formułują jednostki małe oraz – w mniejszym 

stopniu – średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób). Również w przypadku bieżącej 

produkcji największy spadek zgłaszają podmioty małe. 

Natomiast podmioty wszystkich klas wielkości negatywnie oceniają sytuację finansową, 

w szczególności jednostki małe, których oceny są zbliżone do sygnalizowanych przed 

miesiącem. Kierujący podmiotami średnimi i dużymi odnotowują pogorszenie sytuacji 

finansowej w stosunku do grudnia. 

 

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w działach reprezentujących przemysł 

chemiczny przedstawiono w poniższej tablicy. 

 

Tablica 1. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury przemysłu chemicznego 
 

 
 

 

 

 

 

Lp. Działy Styczeń 2013 

1. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 9 

2. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 
oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 

12 

3. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych -1 
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Wśród działów przemysłu chemicznego najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu 

koniunktury formułowali producenci wyrobów farmaceutycznych (wskaźnik wyniósł plus 12 

punktów). Natomiast najsłabiej swoją koniunkturę oceniali producenci wyrobów z gumy i 

tworzyw sztucznych (minus 1). 

 

W budownictwie ogólny klimat koniunktury oceniany był w styczniu nieco mniej 

pesymistycznie niż w grudniu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu 

lat. Prognozy odnośnie zamówień, produkcji oraz sytuacji finansowej są nieco mniej 

niekorzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Firmy przewidują spadek cen robót 

budowlano-montażowych podobny jak w grudniu. Poprawę koniunktury sygnalizuje 7% 

przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 40%. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja 

nie ulega zmianie. 

 

W styczniu koniunktura w handlu detalicznym oceniana była gorzej niż w grudniu i 

gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich ośmiu lat. Bardziej negatywnie niż przed 

miesiącem oceniane były bieżąca i przewidywana sprzedaż oraz sytuacja finansowa. 

Przedsiębiorstwa zapowiadają, iż ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą 

rosnąć w tempie zbliżonym do prognozowanego w grudniu. Poprawę koniunktury sygnalizuje 

10% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 27%. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że 

ich sytuacja nie ulega zmianie. 

 

Większość przedsiębiorstw usługowych w styczniu oceniała koniunkturę niekorzystnie. 

Najbardziej pesymistycznie oceniały koniunkturę jednostki z sekcji „pozostała działalność 

usługowa”. Optymistyczne oceny koniunktury zgłaszały tylko podmioty z sekcji „działalność 

finansowa i ubezpieczeniowa” oraz „informacja i komunikacja” (oceny są lepsze niż przed 

miesiącem, ale mniej pozytywne od sygnalizowanych przed rokiem). 
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Wykres 3. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury 

 
 Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12  – Styczeń 2013 r. 

 

 

W styczniu br. 7,2% przedsiębiorców deklaruje, że nie napotyka na bariery w 

prowadzeniu swojej bieżącej działalności (7,6% w styczniu ub. r.). W pozostałych 

jednostkach najczęściej zgłaszanymi barierami są: 

− niedostateczny popyt na rynku krajowym (59% przedsiębiorstw w styczniu br., 55% w 

ub. r), 

− niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (56% przedsiębiorstw w styczniu br., 55% w 

ub. r.), 

− koszty zatrudnienia (51% przedsiębiorstw w styczniu br., 46% przed rokiem), 

− wysokie obciążenia na rzecz budżetu (45% przedsiębiorstw w styczniu br., 46% w 

ub. r). 

 

 

Zgłaszane przez przedsiębiorców w styczniu br. wykorzystanie mocy produkcyjnych 

wynosiło, podobnie jak przed rokiem, 73%. W ujęciu rocznym w największym stopniu 

wzrosło wykorzystanie mocy produkcyjnych u producentów: skór i wyrobów ze skór, odzieży, 

pozostałych wyrobów, wyrobów tekstylnych, a zmalało głównie u producentów metali, 

wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, papieru i wyrobów z 

papieru. 
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2. WYNIKI GOSPODARCZE PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 
 

W niniejszym rozdziale prezentujemy szczegółowe wyniki gospodarcze działów 

przemysłu chemicznego wg klasyfikacji PKD 2007 tj: 

- 20 „Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych”, 

- 21 „Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 

wyrobów farmaceutycznych”, 

- 22 „Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych”. 

 

Natomiast wyniki gospodarcze, istotne informacje z branży chemicznej i paliwowej 

oraz ogólną sytuację giełdową największych krajowych i zagranicznych firm chemicznych 

i paliwowych (w tym notowanych na krajowej i zagranicznych giełdach) zawiera III  tom pt.: 

„Kondycja finansowa wybranych firm chemicznych i paliwowych”. 

 
 

 

2.1. Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego 
 

 

W dwóch z trzech grup przemysłu chemicznego w IV kwartale 2012 r. wystąpił wzrost 

produkcji sprzedanej w ujęciu rocznym, który wyniósł w: 

 produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 1,6%, 

 produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 5,9%, 

Natomiast podobnie jak w poprzednim kwartale w przypadku produkcji wyrobów z 

gumy i tworzyw sztucznych produkcja obniżyła się, a spadek wyniósł 4,3%. 

 

 
 
 
Wykres 4. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu chemicznego (w przedsiębiorstwach o 

liczbie pracujących powyżej 9 osób) – analogiczny okres ubiegłego roku = 100 

 

          Źródło: Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju – Rok 2012, GUS, Warszawa 2013 r. 
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W całym 2012 roku dynamika produkcji sprzedanej wynosiła: w produkcji chemikaliów i 

wyrobów chemicznych 107%, w produkcji wyrobów farmaceutycznych 94,3%, a w produkcji 

wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 100,2%. 

 

Udział produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych w produkcji przemysłu ogółem w 

2012 roku wyniósł 5,1%, produkcji wyrobów farmaceutycznych 0,9%, a udział produkcji 

wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 5,5%. 

Łącznie udział produkcji sprzedanej trzech działów przemysłu chemicznego w produkcji 

sprzedanej przemysłu ogółem wynosił 11,5% (przed rokiem 11,3%). 

 

Tablica 2. Udział produkcji sprzedanej przemysłu chemicznego wg działów w produkcji 
sprzedanej przemysłu ogółem (przemysł ogółem= 100%) 

 

Wyszczególnienie 2011 r. 2012 r. 

Przemysł ogółem 100,0% 100,0% 

Przetwórstwo przemysłowe 83,8% 84,1% 

Produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych 

4,8% 5,1% 

Produkcja wyrobów farmaceutycznych 1,0% 0,9% 

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych 

5,5% 5,5% 

 

 

Ogółem przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego (zatrudniające powyżej 9 osób) 

osiągnęły w 2012 roku wartość sprzedaży równą ok. 131,4 mld zł, a przed rokiem 123,5 mld 

zł. 

 

Tablica 3. Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego na tle przemysłu ogółem w mln. zł (dla 

przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób) 
 

Lp Treść I-XII 2011 I-XII 2012 

1. Przemysł ogółem 1 094 654,5 1 138 861,2 

2. Przetwórstwo przemysłowe 916 951,4 957 354,8 

3. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 52 208,5 57 923,4 

4. Produkcja wyrobów farmaceutycznych 10 765,6 10 458,1 

5. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw szt. 60 477,9 63 016,8 
            Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 – Styczeń 2013 r. 
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Wykres 5. Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego w mln. zł. 

 
Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 – Styczeń 2013 r. 

 
 
 

Natomiast wg najnowszych danych w styczniu 2013 r. w stosunku do stycznia ub. 

roku w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych wystąpił spadek produkcji sprzedanej, 

który wyniósł 3,3%, w produkcji sprzedanej wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych spadek 

wyniósł 2,0%, a dziale wyrobów farmaceutycznych odnotowano wzrost produkcji sprzedanej 

o 11,7%. 
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2.3. Wybrane produkty przemysłu chemicznego 
 
 
 

W 2012 roku wśród głównych produktów przemysłu chemicznego w stosunku do 2011 

roku przeważały spadki produkcji. Ogółem spośród 37 podstawowych wyrobów, wzrost 

produkcji wystąpił w 15 produktach, a w 22 widoczny był spadek, przy czym największy 

wzrost dotyczył: 

 wodorotlenku sodowego stałego o 35,0%, 

 spirytusu o 28,7%, 

 mydeł i środków powierzchniowo czynnych o 13,6%, 

 amoniaku syntetycznego skroplonego o 8,9%, 

 amoniaku syntetycznego gazowego 8,3%, 

 kwasu azotowego technicznego o 7,1%, 

 nawozów azotowych o 6,5%, 

 nawozów potasowych o 6,5%. 

 
 

Natomiast największy spadek odnotowano w produkcji: 

 toluenu o 59,3%, 

 opon ciągnikowych o 35,9%, 

 wykładzin podłogowych, ściennych, sufitowych z tworzyw o 21,1%, 

 etylenu o 18,4%, 

 butadienu o 15,3%, 

 nawozów fosforowych o 12%, 

 kwasu siarkowego o 10,4%, 

 farb i lakierów 10,5%, 

 fenolu o 14,6%, 

 opon do pojazdów samochodowych osobowych o 12,3%. 

 

W przypadku pozostałych wyrobów, w których wystąpił spadek produkcji, spadki 

wyniosły poniżej 10%. 

 

Wielkość produkcji ważniejszych produktów chemicznych i z tworzyw sztucznych w 

2012 r. przedstawia poniższa tablica oraz wykresy (w ujęciu miesięcznym). 
  



 BANK INFORMACJI STATYSTYCZNEJ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO „BIS” – RAPORT O PRZEMYŚLE CHEMICZNYM 

INSTYTUT ORGANIZACJI „INORG” SP. Z O.O. 18 

 

Tablica 4. Produkcja ważniejszych produktów chemicznych i z tworzyw sztucznych 
 

Lp Nazwa J.m. I-XII 2012 
I-XII 

2011=100 

1.  Kwas siarkowy (w przeliczeniu na 100%) tys. t 1 693 89,6 

2.  Oleum (w przeliczeniu na 100%) tys. t 217 99,1 

3.  Nawozy azotowe (w przeliczeniu na czysty składnik) tys. t 1 876 106,5 

4.  Nawozy fosforowe (w przelicz. na czysty składnik) tys. t 466 88 

5.  Nawozy potasowe (w przelicz. na czysty składnik) tys. t 334 106,5 

6.  Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna); stały w przel. 
na 96 % NaOH 

tys. t 75,4 135 

7.  Wodorotlenek sodowy w roztworze w przel. na 96 % tys. t 309 103,5 

8.  Węglan sodu w przel. na 100% tys. t 1 116 105,2 

9.  Etylen tys. t 453 81,6 

10.  Propylen tys. t 326 90,7 

11.  Butadien tys. t 57 84,7 

12.  Toluen tys. t 24,6 40,7 

13.  Fenol tys. t 34,6 85,4 

14.  Kwas octowy (w przeliczeniu na 100%) tys. t 7,3 98,5 

15.  6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) tys. t 163 99,4 

16.  Spirytus (alkohol etylowy) rektyfikowany w przel. na 
100% 

tys. hl 1 494 128,7 

17.  Kwas azotowy techniczny w przel. na 100% tys. t 2 321 107,1 

18.  Amoniak syntetyczny gazowy tys. t 1 270 108,3 

19.  Amoniak syntetyczny skroplony tys. t 1 257 108,9 

20.  Tworzywa sztuczne (w formach podstawowych) tys. t 2 346 99,2 

21.  Polietylen tys. t 329 90,1 

22.  Polimery styrenu tys. t 141 98,3 

23.     - w tym polistyren do spieniania tys. t 83,8 100,4 

24.  Polichlorek winylu tys. t 261 92,8 

25.  Polipropylen tys. t 245 96,8 

26.  Kauczuk syntetyczny t 191 103,0 

27.  Pestycydy (preparaty użytkowe) tys. t 21,3 101,0 

28.  Farby, lakiery tys. t 1 171 89,5 

29.  Mydła i środki powierzchniowo czynne tys. t 103,5 113,6 

30.  Włókna chemiczne tys. t 43,2 101,7 

31.  Wyroby z gumy tys. t 790,9 94,4 

32.  Opony ogółem, w tym: tys. szt 39 698 92,7 

33.     - do pojazdów samochodowych osobowych tys. szt 26 105 87,7 

34.     - do pojazdów samochodowych ciężarowych tys. szt 4 619 100,5 

35.     - ciągnikowe tys. szt 249 64,1 

36.     - do maszyn i urządzeń rolniczych tys. szt 191 92,6 

37.  Wykładziny podłogowe, ścienne, sufitowe z tworzyw szt. t 29 438 78,9 

    Źródło: GUS, Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych XII 2012 r. - Warszawa 2013 
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Wykres 6. Produkcja nawozów mineralnych lub chemicznych w tys. ton. 

 
    Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr  12 - Styczeń 2013 r. 

 

Wykres 7. Produkcja tworzyw sztucznych w tys. ton. 

 
   Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 – Styczeń 2013 r. 

 

Wykres 8. Produkcja pestycydów, mydeł i środków powierzchniowo czynnych oraz włókien 
chemicznych w tys. ton. 

 
 

    Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 –Styczeń 2013 r. 
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W grupie paliw i produktów naftowych w 2012 roku na trzynaście analizowanych 

produktów dziewięć odnotowało wzrost produkcji, a w przypadku czterech widoczny był 

spadek. 

Najwyższa dynamika wzrostu wystąpiła w przypadku: 

 olejów opałowych lekkich o 32,1%, 

 propanu i butanu skroplonego o 21,3%, 

 olejów opałowych o 13,5%, 

 olejów opałowych ciężkich o 9,4%, 

 olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych o 8,7%, 

 węgla kamiennego o 4,4%, 

 benzyny silnikowej o 2,6%. 

 

Natomiast spadek produkcji dotyczył: 

 asfaltów o 12,9%, 

 koksu o 4,8%, 

 olejów silnikowych o 1,5%, 

 gazu ziemnego o 1,2%. 

 

 

Tablica 5. Produkcja ważniejszych surowców, paliw i produktów rafinacji ropy naftowej 

Lp Nazwa J.m. I-XII 2012 
I-XII 

2011=100 

1.  Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z 
minerałów bitumicznych, surowe 

tys. t 669 108,7 

2.  Węgiel kamienny tys. t 79 565 104,4 

3.  Węgiel brunatny tys. t 64 207 102,3 

4.  Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym hm3 5 751 98,8 

5.  Koks tys. t 8 743 95,2 

6.  Benzyna silnikowa tys. t 4 028 102,6 

7.  Oleje napędowe tys. t 10 871 102,1 

8.  Oleje opałowe, w tym: tys. t 5 783 113,5 

9.     - lekkie tys. t 1 179 132,1 

10.     - ciężkie tys. t 4 601 109,4 

11.  Oleje silnikowe tys. t 58,7 98,5 

12.  Propan i butan skroplone tys. t 532 121,3 

13.  Asfalty tys. t 1 653 87,1 
 

   Źródło: GUS, Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych XII 2012 r. - Warszawa 2013 r. 
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Wykres 9. Produkcja benzyn, oleju napędowego i oleju opałowego w tys. ton. 

 

    Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 -Styczeń 2013 r. 
 
 
 

2.4. Wyniki finansowe przedsiębiorstw przemysłu chemicznego1 
 

 

W związku z harmonogramem publikowania danych przez GUS wyniki finansowe 

dostępne są aktualnie za III kwartały 2012 r., dane za pełny 2012 r. ukażą się w raporcie za 

cały I kwartał 2013 rok. 

Wyniki finansowe uzyskane w poszczególnych działach przemysłu chemicznego w 

okresie I-IX 2012 r. były zróżnicowane; korzystniejsze niż w przed rokiem w produkcji 

chemikaliów oraz produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, a gorsze niż przed 

rokiem w produkcji wyrobów farmaceutycznych. 

 

Wykres 10. Dynamika przychodów i kosztów w przemyśle chemicznym w I-IX 2012 r. (I-IX 2011 
r.=100) 

 
     Źródło: Biuletyn statystycznego GUS nr 12 – Styczeń 2013 r. 

                                            
1
 Szczegółowe informacje dotyczące wyników finansowych największych firm branży chemicznej zawiera Tom III pt. „„Kondycja finansowa 

wybranych firm chemicznych i paliwowych” 
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Najwyższy wzrost przychodów wśród trzech grup przemysłu chemicznego uzyskali 

producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych (wzrost o 11,5%), lecz tempo wzrostu 

kosztów było na wyższym poziomie i wynosiło 13,6%. 

W produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych przychody ze sprzedaży wzrosły o 

5,9% w stosunku do okresu I-IX poprzedniego roku, a tempo wzrostu kosztów wytworzenia 

było na takim samym poziomie. W przypadku produkcji wyrobów farmaceutycznych 

odnotowano niewielki spadek przychodów, który wyniósł 0,6% przy nieco mniejszym spadku 

kosztów (o 03%). 

Natomiast analizując łącznie trzy działy przemysłu chemicznego można zauważyć, że 

wartość sprzedaży wzrosła o 7,6%, natomiast koszty wytworzenia wzrosły o 8,6%. 
 

Tablica 6. Wyniki finansowe przemysłu chemicznego w mln zł. 

Lp. Treść 
I-IX 

2011 r. 
I-IX 

2012 r. 
Dynamika 

w % 

1. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych    

  a) przychody ze sprzedaży 37 978,3 42 348,1 111,5 

  b) koszty wytworzenia 34 347,1 39 013,3 113,6 

  c) wynik finansowy brutto 3 374,4 3 274,9 97,1 

  d) wynik finansowy netto 2809,7 2822,7 100,5 

2. Produkcja wyrobów farmaceutycznych      

  a) przychody ze sprzedaży 9 867,1 9 803,7 99,4 

  b) koszty wytworzenia 8 810,2 8 782,4 99,7 

  c) wynik finansowy brutto 1 072,7 741,8 69,2 

  d) wynik finansowy netto 863,3 582,6 67,5 

3. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych      

  a) przychody ze sprzedaży 38 888,9 41 167,7 105,9 

  b) koszty wytworzenia 36 277,6 38 433,4 105,9 

  c) wynik finansowy brutto 2 235,4 2 641,0 118,1 

  d) wynik finansowy netto 1 974,2 2 299,1 116,5 

4. Przemysł chemiczny ogółem    

  a) przychody ze sprzedaży 86734,3 93319,5 107,6 

  b) koszty wytworzenia 79434,9 86229,1 108,6 

  c) wynik finansowy brutto 6682,5 6657,7 99,6 

  d) wynik finansowy netto 5647,2 5704,4 101,0 
       Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 –Styczeń 2013 r. 
 

Podstawowe wyniki przedsiębiorstw przemysłu chemicznego ogółem przedstawiają się 

następująco: 

- wzrost przychodów ze sprzedaży o 7,6%, 

- wzrost kosztów wytworzenia o 8,6%, 

- wynik finansowy brutto, spadek o 0,4%, 

- wynik finansowy netto, wzrost o 1,0%. 
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Wykres 11. Struktura rodzajowa kosztów w poszczególnych działach przemysłu chemicznego 
w okresie I-IX 2012 r. 

 

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 

 
w tym: 

 

produkcja podstawowych chemikaliów, 
nawozów, tworzyw sztucznych i kauczuku 

produkcja pestycydów i pozostałych 
środków agrochemicznych 

produkcja farb i lakierów 

 
 

  

produkcja mydła, środków myjących 
i wyrobów kosmetycznych 

produkcja pozostałych wyrobów 
chemicznych 

produkcja włókien chemicznych 

   

 

 

   Źródło: Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2012 r., GUS – Grudzień 2012 r. 
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Produkcja wyrobów farmaceutycznych 

 

 
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

 

w tym: 

produkcja wyrobów z gumy produkcja wyrobów z tworzyw 
sztucznych 

  
 

 

 

   Źródło: Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2012 r., GUS – Grudzień 2012 r. 
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Wykres 12. Wynik finansowy netto przemysłu chemicznego w mln zł. 

 

 
Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 – Styczeń 2013 r. 

 

W produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych odnotowano wzrost wyniku 

finansowego netto o 0,5%, a w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych o 16,5%. 

Natomiast w przypadku wyrobów farmaceutycznych wystąpił spadek wyniku finansowego 

netto o 32,5%. 

W stosunku do okresu I-IX 2011 r. w I-IX 2012 r. (poza produkcją wyrobów z gumy i 

tworzyw sztucznych), nastąpił spadek wskaźników rentowności brutto i netto. 
 

Tablica 7. Podstawowe wskaźniki finansowe w okresie I-IX 2011 r. i I-IX 2012 r. 

Lp. Treść I-VI 2011 r. I-VI 2012 r. 

1. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych   

a) Wskaźnik rentowności obrotu brutto w % 8,7 7,5 

b) Wskaźnik rentowności obrotu  netto w % 7,2 6,5 

c) Udział firm wykazujących zysk w % 83,3 85,8 

2. Produkcja wyrobów farmaceutycznych   

a) Wskaźnik rentowności obrotu brutto w % 10,5 7,4 

b) Wskaźnik rentowności obrotu  netto w % 8,5 5,8 

c) Udział firm wykazujących zysk w % 87,0 77,1 

3. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw szt.   

a) Wskaźnik rentowności obrotu brutto w % 5,6 6,2 

b) Wskaźnik rentowności obrotu  netto w % 5,0 5,4 

c) Udział firm wykazujących zysk w % 78,8 80,1 
Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 – Styczeń 2013 r. 

 
Należy zwrócić uwagę, że za wyjątkiem produkcji wyrobów farmaceutycznych w 

pozostałych dwóch działach przemysłu chemicznego wzrósł udział firm wykazujących 

dodatni wynik finansowy w ogólnej liczbie przedsiębiorstw. 
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Wykres 13. Podstawowe wskaźniki finansowe przemysłu chemicznego 

 

  

 
                                                    Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 – Styczeń 2013 r. 

 

Tablica 8. Wskaźniki płynności finansowej w % 
 

Treść 

Wskaźnik płynności 
I stopnia 

Wskaźnik  

płynności II stopnia 

I-IX 2011 I-IX 2012 I-IX 2011 I-IX 2012 

Ogółem przemysł 37,0 30,9 107,2 100,9 

Przetwórstwo przemysłowe 25,8 25,6 97,5 98,8 

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 32,3 40,1 117,5 125,1 

Produkcja wyrobów farmaceutycznych 39,5 43,5 146,1 132,0 

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 21,1 22,8 110,9 104,1 

Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 – Styczeń 2013 r. 
 

W stosunku do okresu trzech kwartałów 2011 r. w I-IX 2012 r. we wszystkich trzech 

działach nastąpił wzrost wskaźników płynności finansowej I stopnia, natomiast wskaźnik II 

stopnia wzrósł tylko w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych. 
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2.5. Ceny wyrobów przemysłu chemicznego 
 
Od stycznia 2012 roku miały miejsce spadki dynamiki cen wyrobów chemicznych i 

wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych natomiast dynamika cen wyrobów farmaceutycznych 

była względnie stabilna. 

Porównując poziom cen w układzie rocznym (ceny z listopada 2012 r. w stosunku do 

cen z listopada 2011) można zauważyć, że ceny: 

- w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych wzrosły o 1,7%, 

- w produkcji wyrobów farmaceutycznych wzrosły o 3,1%, 

- w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych wzrosły o 0,4%. 

 

Wykres 14. Dynamika cen wyrobów przemysłu chemicznego (analogiczny miesiąc roku 
poprzedniego = 100) 

 
 

Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 – Styczeń 2013 r. 

 

 
Wykres 15. Dynamika cen wyrobów przemysłu chemicznego (miesiąc poprzedni = 100) 

 

 
 

        Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 – Styczeń 2013 r. 
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2.6. Zatrudnienie i wynagrodzenia w przemyśle chemicznym 
 
 

2.6.1. Zatrudnienie 
 
 

W 2012 roku w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku łącznie w trzech 

analizowanych działach przemysłu chemicznego wystąpił niewielki wzrost zatrudnienia, który 

wyniósł ok. 0,8%. 

W produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych przeciętna liczba osób zatrudnionych 

nieznacznie wzrosła (o 0,5%). Natomiast w produkcji wyrobów farmaceutycznych nastąpił 

spadek zatrudnienia o 3,0%, a w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych wystąpił 

wzrost o 1,1%.  
 

 

Tablica 9. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle chemicznym w tys. osób (dane w zaokrągleniu do 
pełnych tys.) 

Lp. Treść I-XII 2011 r. I-XII 2012 r. Dynamika w %   

1. Przemysł chemiczny, w tym: 245 247 100,8 

2. 
Produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych 70 71 100,5 

3. 
Produkcja wyrobów 
farmaceutycznych 22 21 97,0 

4. 
Produkcja wyrobów z gumy i 
tworzyw sztucznych 153 155 101,1 

           Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 – Styczeń 2013 r. 
 
 
 
 

Analizując przeciętną liczbę zatrudnionych w tym okresie, w przemyśle chemicznym 

ogółem można zauważyć, że wzrost zatrudnienia w stosunku 2011 roku wyniósł łącznie 

około 2 tysiące osób. 

Natomiast wg stanu na koniec grudnia 2012 roku poziom zatrudnienia wynosił: 

– w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych 71 tys. osób, 

– w produkcji wyrobów farmaceutycznych 21 tys. osób, 

– w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 157 tys. osób. 

 

Od stycznia do grudnia 2012 r. poziom zatrudnienia w grupie chemikaliów i wyrobów 

chemicznych nie ulegał zmianie i wynosił ok. 71 tys. osób. 
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Wykres 16. Zatrudnienie w przemyśle chemicznym w tys. osób. (stan na koniec miesiąca) 
 

 

 
W przedsiębiorstwach farmaceutycznych od stycznia zatrudnienie obniżyło się do 

poziomu 21 tys. osób i do sierpnia pozostało na niezmienionym poziomie, a we wrześniu 

ponownie wzrosło do 22 tys. osób, by w grudniu ponownie obniżyć się do 21 tys.. Natomiast 

w grupie producentów wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych po spadku w grudniu, w 

kolejnych miesiącach zatrudnienie wzrastało i od lutego do grudnia (okresowy wzrost w 

październiku i listopadzie do 158 tys.) wynosiło 157 tys. osób. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

     Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 –Styczeń 2013 r. 
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Udział pracowników zatrudnionych w przemyśle chemicznym (działy 20, 21 i 22 

łącznie) w liczbie zatrudnionych w przemyśle ogółem wg stanu na dzień 31.12.2012 r. 

wyniósł 10%, czyli w porównaniu do stanu z analogicznego okresu ub.r. wzrósł o 0,2%. 

 

 

Wykres 17. Dynamika przeciętnego zatrudnienia i wydajności pracy w przemyśle chemicznym na 
tle przemysłu ogółem w 2012 r. w stosunku do 2011 r. (100%) 

 

 
 

          Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 – Styczeń 2013 r. 
 

 

W 2012 roku we wszystkich trzech działach przemysłu chemicznego miał miejsce 

wzrost wydajności2 pracy. 

W produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych wzrost wyniósł 9,4%, w produkcji 

wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 2,9%, a w produkcji wyrobów farmaceutycznych 

1,8%. Przy czym znaczny wzrost wydajności w dziale „Produkcja chemikaliów i wyrobów 

chemicznych” wynikał głównie z wysokiego wzrostu produkcji sprzedanej przy nieznacznym 

poziomie wzrostu zatrudnienia. 

 

  

                                            
2
 Liczonej jako wzrost produkcji sprzedanej na 1 zatrudnionego. 
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2.6.2. Wynagrodzenia 
  

 

W grudniu 2012 roku w stosunku do grudnia 2011 roku spośród trzech działów 

przemysłu chemicznego największy wzrost poziomu przeciętnych wynagrodzeń 

miesięcznych wystąpił w produkcji wyrobów farmaceutycznych o 8,7%. W 

przedsiębiorstwach produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych wzrost wyniósł 3,0%, a 

produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych o 2,5%. 
 

 
Tablica 10. Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego na tle 
przemysłu ogółem w zł. 

Lp. Treść 
Grudzień 

2011 r. 
Grudzień 

2012 r. 
Dynamika 

w % 

1. Ogółem przemysł 4 232,97 4 388,52 103,7% 

2. Przetwórstwo przemysłowe 3 459,83 3 525,64 101,9% 

3. Produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych 

4 516,58 4 650,62 103,0% 

4. Produkcja wyrobów farmaceutycznych 5 190,36 5 639,57 108,7% 

5. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych 

3 307,80 3 391,11 102,5% 

Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 – Styczeń 2013 r. 

 
 
 

Wykres 18. Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego w zł. 

 

 
 

   Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr  12 - Styczeń 2013 r. 
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Dane na temat struktury przedsiębiorstw przemysłu chemicznego wg przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto dostępne są aktualnie za III kwartały 2012 roku. 

Wśród przedsiębiorstw działu – „Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych” 

największy udział stanowią przedsiębiorstwa, w których przeciętny miesięczny poziom 

wynagrodzeń brutto wynosi 5000 i więcej zł (26,8%), 2500-3000 zł i więcej (17,9%) oraz 

3500-4000 zł (12,9%); w dziale „Produkcja wyrobów farmaceutycznych” w 40,6% firm 

zarobki wynoszą 5000 zł i więcej; natomiast w dziale – „Produkcja z gumy i z tworzyw 

sztucznych” najczęściej poziom wynagrodzeń oscyluje w granicach 2500-3000 zł (22,1%) i 

2000-2500 zł (19,1%), a 5000 zł i więcej zarabiają pracownicy tylko w 5,2% przedsiębiorstw. 

 
Wykres 19. Przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego wg przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w I-III kwartale 2012 roku w zł 
 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych produkcja wyrobów farmaceutycznych 

  
produkcja wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych 

 
Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w  I-III kwartale 2012 roku – Styczeń 2013 r. 
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2.7. Handel zagraniczny chemikaliami i produktami pokrewnymi3 
 

 

W okresie jedenastu miesięcy 2012 r. eksport chemikaliów i produktów pokrewnych 

osiągnął wartość 50 333,4 mln zł. 

Dynamika eksportu chemikaliów w stosunku do I-XI 2011 r. wyniosła 109,9% (czyli 

wystąpił wzrost eksportu o 9,9%) i była na wyższym poziomie od dynamiki eksportu ogółem, 

który wyniósł 108,1%. 

 
Wykres 20. Dynamika obrotów w handlu zagranicznym w okresie I-XI 2012 roku w % (I-XI 2011 

=100%) 

 

 
                     Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 –Styczeń 2013 r. 

 
 

W tym samym okresie wartość obrotów handlowych chemikaliami po stronie importu 

wyniosła 82 611,6 mln zł. Dynamika importu chemikaliów w stosunku do okresu I-XI 2011 r. 

wyniosła 101,6% (wzrost importu o 1,6%) i była niższa od wzrostu importu ogółem, który 

wyniósł 3,2%. 

 
 

Tablica 11. Obroty handlu zagranicznego w okresie I-XI 2011 r. i I-XI 2012 r. w mln zł 
 

Wyszczególnienie I-XI 2011 I-XI 2012 
Dynamika 

w % 

I. Eksport ogółem 512 168,8 553 715,1 108,1% 

- chemikalia i produkty pokrewne 45 805,3 50 333,4 109,9% 

II. Import ogółem 569 913,8 587 915,5 103,2% 

- chemikalia i produkty pokrewne 81 350,2 82 611,6 101,6% 

III. Saldo w handlu zagranicznym ogółem -57 745,00 -34 200,40   

- chemikalia i produkty pokrewne -35 544,90 -32 278,20   
Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 – Styczeń 2013 r. 

 

 

 
                                            
3
 Dane dotyczące handlu zagranicznego w zakresie chemikaliów w Unii Europejskiej zawiera tom II opracowania pt. „Serwis zagraniczny” 
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Ujemne saldo w handlu zagranicznym chemikaliami i produktami pokrewnymi 

kształtowało się na nieco niższym poziomie (w liczbach bezwzględnych) w porównaniu do 

roku poprzedniego i wynosiło -32 278,20 mln zł (w I-XI 2011 r. wyniosło -35 544,90 mln zł). 

 

Wykres 21. Poziom eksportu i importu chemikaliów i produktów chemicznych w mln zł. 

 

 
     Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 - Styczeń 2013 r. 

 
 

Udział eksportu „chemikaliów i produktów pokrewnych” w eksporcie ogółem w 

listopadzie 2012 r. wyniósł 9,0%, natomiast po stronie importu wyniósł 13,3%. 

 
 

Wykres 22. Udział eksportu i importu chemikaliów i produktów chemicznych w eksporcie i 
imporcie ogółem w % 

 

 
 

   Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr  12 – Styczeń 2013 r. 
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3. PREZENTACJA WYNIKÓW GOSPODARCZYCH KRAJU 
 

3.1. Sytuacja demograficzna 
 
 

Według wstępnych danych na koniec grudnia br. liczba ludności Polski wynosiła 

38542 tys. osób i była o ok. 4 tys. osób większa niż w końcu 2011 r. 

W 2012 r. odnotowano dodatni przyrost naturalny ludności wynoszący niespełna 10 

tys. osób. W wyniku bilansu urodzeń i zgonów, na każde 10 tys. ludności przybyły 

przeciętnie 2 osoby (współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł 0,2‰). 

Szacuje się, że w tym okresie, zarejestrowano prawie 390 tys. urodzeń żywych. 

Natomiast według wstępnych danych, w 2012 r. zmarło ok. 380 tys. osób, tj. o ponad 4 tys. 

więcej niż przed rokiem. 

 

Wykres 23. Ludność (stan w końcu okresu) 

 
 

    Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 –Styczeń 2013 r. 

 

 

W okresie styczeń–grudzień br. zawarto ok. 204 tys. nowych związków małżeńskich, tj. 

o blisko 3 tys. mniej niż rok wcześniej. 

Zmniejszyła się również liczba rozwodów. Rozwiodło się ok. 61 tys. par małżeńskich, tj. 

o ponad 3 tys. mniej niż przed rokiem. 
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3.2. Rynek pracy i zatrudnienie w przemyśle 
 

 

W 2012 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nieznacznie zwiększyło 

się w porównaniu do poprzedniego roku, ale jego dynamika stopniowo słabła w kolejnych 

kwartałach, a w IV kwartale 2012 r. zatrudnienie było niższe niż przed rokiem. 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2012 r. ukształtowało się na 

poziomie 5548,7 tys. osób, tj. o 0,1% więcej niż w 2011 r. (wobec wzrostu o 3,2% przed 

rokiem). 

W końcu grudnia br. liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia rejestrowanego były 

wyższe niż przed rokiem. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,4%, tj. i była 

wyższa niż miesiąc wcześniej o 0,5% i o 0,9% wyższa niż w grudniu ub. roku. Liczba 

bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu grudnia br. ukształtowała się na 

poziomie 2136,8 tys., tj. zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem – o 3,8% (tj. 

o 78,7 tys.) i w skali roku – o 7,8% (tj. o 154,1 tys.). 

W 2012 r. do urzędów pracy zgłoszono 787,0 tys. ofert zatrudnienia, tj. o 5,9% więcej 

niż w 2011 r. 

 

Wykres 24. Udział liczby bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo w Polsce w % 
(stan w końcu okresu) 

 

 
 

    Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 - Styczeń 2013 r. 
 

 

Natomiast według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa 

bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca grudnia 2012 roku) 

wyniosła w końcu stycznia 2013 roku 14,2% i w porównaniu do grudnia 2012 roku wzrosła o 

0,8%. Jest to poziom najwyższy od prawie 6 lat. 
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Wykres 25. Stopa bezrobocia wg województw w % (na koniec grudnia 2012 r.) 

 

 
Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 –Styczeń 2013 r. 

 

 

Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 9,9% w 

wielkopolskim do 21,2% w warmińsko-mazurskim.  

W porównaniu z grudniem 2011 r. stopa bezrobocia wzrosła we wszystkich 

województwach, w największym stopniu – w województwie łódzkim i dolnośląskim (po 1,1 

%), a w najmniejszym – w województwie lubuskim (o 0,4%) oraz zachodniopomorskim i 

podlaskim (po 0,5%). 

 
   

13,5 

17,9 

14,1 

15,8 

14,0 

11,5 

10,8 

14,2 

16,3 

14,6 

13,4 

11,1 

15,8 

21,2 

9,9 

18,1 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie



 BANK INFORMACJI STATYSTYCZNEJ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO „BIS” – RAPORT O PRZEMYŚLE CHEMICZNYM 

INSTYTUT ORGANIZACJI „INORG” SP. Z O.O. 38 

 
 

Wykres 26. Udział liczby bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo w Unii 
Europejskiej i Niemczech w % (dane wyrównane sezonowo) 

 
       Źródło: Opracowano na podstawie danych Eurostat 

 

 
W 2012 r. stopa bezrobocia średnio w całej Unii Europejskiej jak i w strefie euro 

systematycznie rosła i na koniec grudnia wynosiła: 

 w całej Unii Europejskiej 10,7%, 

 w strefie Euro 11,7%, 

natomiast w Niemczech miał miejsce niewielki spadek bezrobocia do poziomu 5,3%. 

 
 

Przeciętne zatrudnienie ogółem w polskim przemyśle w 2012 r. ukształtowało się na 

poziomie 2470,5 tys. osób i w stosunku do ubiegłego roku spadło o 1%, natomiast w grudniu 

wyniosło 2445,8 tys. osób (spadek o 1,1% w stosunku do grudnia 2011 r.). 

W przetwórstwie przemysłowym przeciętne zatrudnienie w grudniu wynosiło 2025,9 

tys. osób (spadło o 1% w stosunku do grudnia 2011 r.), a przeciętnie w 2012 r. wyniosło 

2045,3 tys. osób i obniżyło się o 0,9% r/r. 

 

Tablica 12. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w tys. osób 

Lp. Treść I-XII 2011 r. I-XII 2012 r. Dynamika w %  

1. Ogółem przemysł 2495 2471 99,0% 

2. Przetwórstwo przemysłowe 2065 2045 99,1% 

Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr  12 –  Styczeń 2013 r. 
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Wykres 27. Zatrudnienie w przemyśle ogółem i przetwórstwie przemysłowym w tys. osób. 
(stan na koniec miesiąca) 

 

 

 

 
 

 
     Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 – Styczeń 2013 r. 

 
 
 

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2012 r. ukształtowało się na 

poziomie 5548,7 tys. osób, tj. było o 0,1% wyższe niż przed rokiem. 

Największy wzrost notowano m.in w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej 

(o 5,2%), informacji i komunikacji (o 3,8%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,4%), 

budownictwie (o 2,1%, ale od października 2012 r. obserwowano spadek w ujęciu rocznym) 

oraz górnictwie i wydobywaniu (o 1,7%). Natomiast obniżyło się zatrudnienie w wytwarzaniu 

i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,9%) oraz 

zakwaterowaniu i gastronomii (o 4,3%). 

Zmiany zatrudnienia w 2012 r. w stosunku do 2011 r. przedstawiono na poniższym 

wykresie. 
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Wykres 28. Dynamika zatrudnienia w poszczególnych sekcjach sektora przedsiębiorstw w % w 
2012 r. w stosunku do 2011 r. (100%) 

 
 

       Źródło: Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju – Rok 2012 rok, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013 r. 
 
 

W okresie dwunastu miesięcy 2012 roku w przetwórstwie przemysłowym przeciętne 

zatrudnienie było na poziomie niższym o 0,9% r/r. W większości działów przetwórstwa 

przemysłowego zatrudnienie spadło, przy czym w największym stopniu miało to miejsce w 

produkcji: 

 odzieży o 8,8%, 

 wyrobów tekstylnych o 5,9%, 

 napojów o 5,1%, 

 mebli o 5,0%, 

 artykułów spożywczych o 3,6%, 

 wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny o 3,3%, 

 wyrobów farmaceutycznych o 3,0%, 

 komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych o 2,4%. 

Natomiast największy wzrost zatrudnienia wystąpił w produkcji: 

 wyrobów z metali o 3,0%, 

 pojazdów samochodowych, przyczep i naczep o 2,5%, 

 poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji o 1,5%. 
 

 

 

Według najnowszych danych w styczniu 2013 r. zatrudnienie w sektorze 

przedsiębiorstw obniżyło się r/r o 0,8% i wynosiło 5506,5 tys. osób. 
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3.3. Podmioty gospodarcze 
 
Wg stanu na 31 grudnia 2012 r. w stosunku do 31.12 ub. roku w liczbie jak i strukturze 

własnościowej podmiotów gospodarczych miały miejsce następujące zmiany: 

- spadła liczba przedsiębiorstw państwowych (o 8,8% r/r), 

- liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wzrosła o 1,6%, 

- odnotowano wzrost liczby spółek handlowych ogółem o 8,2%, w tym: 

-  wzrost liczby spółek z ograniczoną odpowiedzialnością o 8,1%, 

-  wzrost liczby spółek akcyjnych o 3,9%, 

-  wzrost liczby spółek z udziałem kapitału zagranicznego o 5,3%. 

 

Tablica 13. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON4  

Treść Rodzaj podmiotu 

Przeds. 
państwowe 

Spółdzielnie 

Spółki handlowe osoby fizyczne
5
 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą 

Razem W tym W tym z udziałem 
kapitału 

zagranicznego Akcyjne z o.o. 

31 XII 2011 194 17 067 322 474 9 797 268 550 70 958 2 871 457 

31 XII 2012 177 17 155 348 952 10 182 290 291 74 729 2 917 272 

Dynamika w % 91,2% 100,5% 108,2% 103,9% 108,1% 105,3% 101,6% 

Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12  – Styczeń 2013 r. 
 
 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarczych w dniu 31.12.2012 r. w stosunku do 

31 grudnia poprzedniego roku przedstawiono na poniższym wykresie. 

 

Wykres 29. Zmiany liczby podmiotów gospodarki narodowej wg stanu na 31.12.2012 r. w stosunku 
do stanu  31.12.2011 r. (100%) w % 

 

 
  Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 –Styczeń 2013 r. 

  

                                            
4
 Dane dotyczą osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą z wyłączeniem ich jednostek lokalnych. 
5
 Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 
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3.4. Produkcja sprzedana przemysłu ogółem 
 
 

Produkcja sprzedana przemysłu ogółem w 2012 r. w przedsiębiorstwach o liczbie 

pracujących powyżej 9 osób była wyższa niż przed rokiem o 1,0% (wobec wzrostu o 7,7% w 

2011 r.). Po wzroście produkcji w pierwszych dwóch kwartałach dynamika jednak stopniowo 

słabła, a jej spadek notowano szczególnie w czwartym kwartale (spadek o 3,2%). 

W przetwórstwie przemysłowym w 2012 r. sprzedaż była wyższa o 1,3% w porównaniu 

do ub. roku, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą 

wodę o 0,3%, a w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji o 

0,1%. W górnictwie i wydobywaniu odnotowano spadek o 5,6%. 

 

 
Wykres 30. Kwartalne dynamika produkcji sprzedanej przemysłu ogółem w Polsce (analogiczny 

okres roku poprzedniego=100) 

 
         Źródło: Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju  –  Rok 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013 r. 

 
Wśród głównych grupowań przemysłowych w okresie styczeń-grudzień 2012 r. wzrost 

produkcji sprzedanej w skali roku wystąpił wn zakresie: 

 dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 5,6%, 

 dóbr zaopatrzeniowych o 0,7%, 

zmniejszyła się natomiast sprzedaż dóbr związanych: 

− z energią – o 1,0%. 

 dóbr inwestycyjnych o 0,6%, 

 dóbr konsumpcyjnych trwałych o 0,5%, 
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W 2012 roku największy wzrost produkcji sprzedanej przemysłu obserwowano m.in. w 

produkcji: 

– pozostałego sprzętu transportowego o 10,4%, 

– poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji o 8,9%, 

– wyrobów chemicznych 7,0%, 

– wyrobów tytoniowych o 6,9%, 

– urządzeń elektrycznych o 6,2%, 

– wyrobów tekstylnych o 6,1%, 

– maszyn i urządzeń - o 5,5%, 

– wyrobów z metali o 5,3%, 

– papieru i wyrobów z papieru o 5,1%, 

– artykułów spożywczych o 4,6%. 

 
Natomiast spadek produkcji sprzedanej odnotowano m.in. w produkcji: 

– mebli o 9,0%, 

– pojazdów samochodowych, przyczep i naczep o 6,8%, 

– wyrobów farmaceutycznych o 5,7%, 

– wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych o 3,8%, 

– koksu i produktów rafinacji ropy naftowej o 1,3%. 

 

Tablica 14. Produkcja sprzedana przemysłu ogółem w mln. zł 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

             Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 - Styczeń 2013 r. 

 
 
W grudniu 2012 r. odnotowano głęboki spadek sprzedaży wynoszący 10,6% wobec 

0,9% w listopadzie. 

Natomiast wg najnowszych danych GUS w styczniu 2013 r. produkcja przemysłowa w 

ujęciu rocznym wzrosła o 0,3%. W przetwórstwie przemysłowym odnotowano spadek 

produkcji sprzedanej o 0,4%. 

 
  

Lp Treść 2012 
I kw. II kw. III kw. IV kw. 

1. Przemysł ogółem 280 495,7 283 716,1 281 090,9 288 674,1 

2. Przetwórstwo przemysłowe 232 031,4 241 016,9 239 680,1 239 591,8 
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3.5. Sytuacja w rolnictwie 

 

 

Poza ogólną sytuacją makroekonomiczną oraz wynikami przemysłu istotne znaczenie 

dla koniunktury w przemyśle chemicznym ma również sytuacja w rolnictwie. 

Według wstępnych szacunków, globalna produkcja rolnicza w 2012 r. nieznacznie 

zwiększyła się w porównaniu z 2011 r. (o 0,7%). Wpłynął na to wzrost produkcji roślinnej (o 

2,6%), przy niższej niż przed rokiem (o 1,6%) produkcji zwierzęcej. 

W 2012 roku korzystne warunki agrometeorologiczne występujące w czasie siewów i 

pierwszej fazy wegetacji ozimin wpłynęły na wyższe niż przed rokiem plonowanie większości 

upraw. 

Szacuje się, że zbiory zbóż ogółem były wyższe o 6,6% niż w 2011 r. i o 6,8% w 

porównaniu ze średnią z lat 2006-2010, przy czym zbiory zbóż ozimych w porównaniu do 

2011 r. były niższe (o 21,4%), a jarych – wyższe (o 42,8%). Największy wzrost (o ok. 67%) 

odnotowano w produkcji kukurydzy na ziarno, której zbiór wyniósł ok. 4 mln t. Pomimo 

znacznych strat w zasiewach rzepaku i rzepiku, ich zbiory były również wyższe niż w 2011 r. 

(o 2,2%). Mniej niż przed rokiem zebrano natomiast ziemniaków (o 3,4%). Zbiory buraków 

cukrowych były nieznacznie niższe niż w roku poprzednim. Zbiory warzyw gruntowych były o 

5,2% mniejsze od wysokich uzyskanych przed rokiem. Natomiast wielkość produkcji owoców 

z drzew była wyższa od ubiegłorocznej o 13,9% i o ponad 30% wyższa od średniej z lat 

2006-2010. Również zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych były 

większe (odpowiednio o 5,0% i o 8,8%). 

 

W 2012 r. wystąpił wzrost cen towarów i usług do produkcji rolnej jednak tempo 

wzrostu większości cen towarów i usług było wolniejsze niż w 2011 r. 

Najbardziej zwiększyły się ceny w grupie paliw, olejów i smarów technicznych o 11,2%, 

nawozów mineralnych lub chemicznych oraz wapniowych (o 10,0%). Relatywnie niskie były 

dynamiki cen maszyn i narzędzi rolniczych, materiałów budowlanych oraz środków ochrony 

roślin. 
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Tablica 15. Dynamika cen wybranych środków do produkcji rolnej 

 

W 2012 r. zużycie nawozów mineralnych i chemicznych (NPK) wyniosło ogółem 1883,8 

tys. ton i było o 3,6% niższe w porównaniu z poprzednim rokiem. W przeliczeniu na 1 ha 

użytków rolnych zużyto 129,6 kg NPK (w 2011 r. 132,2 kg NPK), przy czym nawozów 

azotowych – 75,3 kg (tj. o 2,0% więcej w skali roku), potasowych – 28,8 kg (mniej o 6,5%) i 

fosforowych – 25,5 kg (mniej o 7,6%). Odnotowano dalsze ograniczenie (o 8,9%) zużycia 

nawozów wapniowych (CaO) do 35,0 kg na 1 ha użytków rolnych. 

 
Z punktu widzenia koniunktury i wyników gospodarczych w rolnictwie istotną 

rolę odgrywają dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej. 

Najważniejszym instrumentem wsparcia udzielanego rolnictwu, są dopłaty 

bezpośrednie, finansowane ze środków I filara Wspólnej Polityki Rolnej UE. Polscy rolnicy 

otrzymują te dopłaty od 2004 roku. Dotychczas trafiło do nich w ramach płatności 

bezpośrednich blisko 77 miliardów złotych. Wnioski o przyznanie tych dopłat rolnicy składają 

do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa co roku wiosną. 

Płatności bezpośrednie przyznawane są co roku tym, którzy prowadzą działalność 

rolniczą co najmniej na 1 ha użytków rolnych i utrzymują go w dobrej kulturze rolnej. Co roku 

o przyznanie płatności obszarowych ubiega się w Polsce około 1,4 miliona rolników. 

W 2012 r. roku o płatności bezpośrednie wystąpiło z wnioskami 1359298 producentów 

rolnych na powierzchnię 14 104 758 ha gruntów. 

3 grudnia 2012 r. ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich i płatności 

rolnośrodowiskowych za 2012 rok. Od rozpoczęcia realizacji dopłat bezpośrednich za 2012 

r. do 31 stycznia 2013 r. ARiMR wypłaciła blisko 6 mld zł i pieniądze te zostały przekazane 

na konta bankowe ok. 806 tys. rolników. Do końca stycznia łączna suma zrealizowanych 

dopłat bezpośrednich za 2012 r. osiągnęła około 42% przeznaczonych na ten cel środków. 

Natomiast do końca lutego dopłaty trafią do 70% uprawnionych rolników. 

  

Lp Wyszczególnienie 2010 2011 2012 

1. Nawozy mineralne lub chemiczne oraz wapniowe, w tym: 89,4 119,6 110,0 

2.    - azotowe 91,4 128,7 110,0 

3.    - fosforowe 82,9 107,4 109,9 

4.    - wapniowe 101,6 105,6 104,4 

5. Środki ochrony roślin 100,8 100,8 102,2 
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3.6. Wyniki finansowe w przemyśle 
 

 

Wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie styczeń-wrzesień br. były mniej korzystne 

od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszeniu uległy również podstawowe wskaźniki 

ekonomiczno-finansowe. 

Na pogorszenie wyników ekonomicznych przedsiębiorstw w analizowanym okresie 

wskazują następujące dane: 

 spadek wyniku finansowego brutto i netto o odpowiednio 9,1% i 9,7% w 

przemyśle ogółem w stosunku do I-IX 2011 r., 

 wyższy do wzrostu przychodów ze sprzedaży wzrost kosztów wytworzenia 

zarówno w przemyśle ogółem jak i w przetwórstwie przemysłowym. 

 
 
 

Tablica 16. Wyniki finansowe przemysłu w mln zł. 
 

Lp. Treść 
I-IX  

2011 r. 
I-IX  

2012 r. 
Dynamika 

w % 

1. Ogółem przemysł    

  a) przychody ze sprzedaży 854 011,9 907 567,5 106,3 

  b) koszty wytworzenia 790 975,0 851 665,2 107,7 

  c) wynik finansowy brutto 65 801,9 59 805,1 90,9 

  d) wynik finansowy netto 55 439,9 50 071,0 90,3 

2. Przetwórstwo przemysłowe      

  a) przychody ze sprzedaży 673 174,1 719 769,6 106,9 

  b) koszty wytworzenia 634 751,4 684 335,0 107,8 

  c) wynik finansowy brutto 34 989,8 37 657,1 107,6 

  d) wynik finansowy netto 29 502,5 32 077,6 108,7 

 Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 – Styczeń 2013 r. 
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Poza wskaźnikiem płynności II stopnia w przetwórstwie przemysłowym, zarówno w 

przemyśle ogółem jak i w przetwórstwie przemysłowym w analizowanym okresie 

odnotowano pogorszenie wskaźników rentowności obrotu brutto i netto oraz płynności I i II 

stopnia. 

 

Tablica 17. Porównanie podstawowych wskaźniki finansowych w okresie I-IX 2011 r. i I-IX 2012 r. 

 

Lp. Treść I-IX  2011 r. I-IX 2012 r. 

1. Ogółem przemysł   

a) Wskaźnik rentowności obrotu brutto w % 7,4 6,4 

b) Wskaźnik rentowności obrotu netto w % 6,3 5,3 

c) Wskaźnik płynności I stopnia 37,0 30,9 

d) Wskaźnik płynności II stopnia 107,2 100,9 

e) Udział firm wykazujących zysk w % 76,4 75,9 

2. Przetwórstwo przemysłowe   

a) Wskaźnik rentowności obrotu brutto w % 5,1 5,1 

b) Wskaźnik rentowności obrotu netto w % 4,3 4,3 

c) Wskaźnik płynności I stopnia 25,8 25,6 

d) Wskaźnik płynności II stopnia 97,5 98,8 

e)) Udział firm wykazujących zysk w % 76,0 76,1 

Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 – Styczeń 2013 r. 
 

 

W przemyśle ogółem zysk netto wykazało 75,9% ogółu przedsiębiorstw (wobec 76,4% 

przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 76,1% jednostek 

(przed rokiem 76,0%). 

Wskaźnik płynności I stopnia powyżej 20% uzyskało 42,4% przedsiębiorstw (wobec 

43,0% przed rokiem), wskaźnik płynności II stopnia w przedziale od 100% do 130% 

odnotowano w 11,7% badanych przedsiębiorstw (wobec 12,3%). 
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3.7. Dynamika cen 
 

 

W 2012 r. ceny producentów w przemyśle rosły wolniej niż przed rokiem (wzrost o 

3,3% wobec 7,6%). Dynamika w kolejnych kwartałach systematycznie słabła i w IV kwartale 

odnotowano nieznaczny spadek cen (o 0,1%). 

Według wstępnych danych ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2012 r. 

były niższe o 1,1% niż przed rokiem. 

Najbardziej wzrosły ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,7% wobec wzrostu o 3,5% w poprzednim roku) oraz w 

sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 3,9% wobec 

5,5%). Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe były wyższe o 3,2% (przed rokiem wzrost o 

7,5%), 

Natomiast w sekcji górnictwo i wydobywanie wystąpił spadek cen o 0,3% (wobec 

wzrostu przed rokiem o 16,8%). 

 
Wykres 31. Dynamika cen w przemyśle ogółem i przetwórstwie przemysłowym w Polsce 
(analogiczny okres roku poprzedniego = 100) 

 

Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 - Styczeń 2013 r. 

 

Wg najnowszych danych w styczniu 2013 r. w skali roku ceny produkcji sprzedanej 

przemysłu spadły o 1,2%, a ceny w przetwórstwie przemysłowym spadły o 1,1%. 

Szacuje się, że w 2012 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były nieznacznie 

wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem (o 0,2% wobec wzrostu o 1,0% w 2011 r.). 

Natomiast w grudniu utrzymał się notowany od sierpnia 2012 r. spadek cen w budownictwie 

w skali roku, który wyniósł o 1,4%. 
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W 2012 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w stosunku do 

poprzedniego roku w mniejszym stopniu niż w 2011 r. (3,7% wobec 4,3%). Wzrost cen 

zanotowano w większości grup towarów i usług, w tym znaczny – w zakresie transportu (o 

7,0%), mieszkania (o 5,2%) oraz żywności i napojów bezalkoholowych (o 4,3%). Niższe niż 

przed rokiem były natomiast ceny odzieży i obuwia (o 4,2%). 

 

 

Wykres 32. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce – Inflacja miesięczna (analogiczny 
miesiąc poprzedniego roku=100) 

 
 

   Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 - Styczeń 2012 r. 
 
 

W grudniu 2012 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku były wyższe o 

2,4%. Największy wpływ na poziom wskaźnika inflacji w grudniu 2012 r. miały wzrosty cen 

towarów i usług związanych z mieszkaniem oraz cen żywności i napojów bezalkoholowych 

Wg najnowszych danych wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu br., w 

porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 1,7% i znalazł się poniżej górnej 

granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 

1 pkt proc.). 
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3.8. Dochody ludności 
 

 

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw 

rosły wolniej niż w 2011 r. (3,4% wobec 5,0%), a ich siła nabywcza, po raz pierwszy od kilku 

lat, była niższa niż w roku poprzednim (o 0,2% wobec wzrostu o 0,9% w 2011 r.).  

W roku 2012 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze 

przedsiębiorstw wynosiło 3728,36 zł i było o 3,4% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu 

o 5,0% w 2011 r.). W grudniu 2012 r. wyniosło 4111,69 zł i było większe niż przed rokiem o 

2,4% (w listopadzie 2012 r. wzrost wyniósł 2,7%, a w grudniu 2011 r. – 4,4%). 

Natomiast w przemyśle ogółem w grudniu 2012 r. w porównaniu do grudnia 2011 

roku wzrost wynagrodzeń wyniósł 3,7%, a przetwórstwie przemysłowym 1,9%. Jednocześnie 

przy wzroście płac, w grudniu 2012 r. r/r/ obniżył się poziom produkcji sprzedanej 

odpowiednio o: 

- 10,6% w przemyśle ogółem, 

- 12,2% w przetwórstwie przemysłowym. 

 
Tablica 18. Przeciętne wynagrodzenie w zł. 
 

Lp. Treść 
Grudzień 

2011 r. 
Grudzień 

2012 r. 
Dynamika 

w % 

1. Sektor przedsiębiorstw 4 015,37 4 111,69 102,4% 

2. Ogółem przemysł 4 232,97 4 388,52 103,7% 

3. Przetwórstwo przemysłowe 3 459,83 3 525,64 101,9% 

Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 – Styczeń 2013 r. 

 
W pozostałych sektorach wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

grudniu br. roku kształtowała się na poziomie: 

- w sektorze publicznym 6632,17 zł (wzrost o 9,7% r/r), 

- w sektorze prywatnym  3722,72 zł (wzrost o 1,1 r/r). 

 
 
Natomiast wg najnowszych danych przeciętne wynagrodzenie ogółem (brutto) w 

sektorze przedsiębiorstw w styczniu br. wyniosło 3680,30 zł, czyli wystąpił wzrost o 0,4% r/r. 
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Wykres 33. Dynamika przeciętnych wynagrodzeń w 2012 r. w stosunku do 2011 r. w % 

 
      Źródło: Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju  –  Rok 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013 r. 
 
 
 

Spośród działów przetwórstwa przemysłowego w 2012 r. w największym stopniu płace 

wzrosły w produkcji: 

 pozostałego sprzętu transportowego o 7,6%, 

 urządzeń elektrycznych o 6,7%, 

 papieru i wyrobów z papieru o 5,8%, 

 chemikaliów i wyrobów chemicznych o 5,7%, 

 maszyn i urządzeń o 5,6%, 

 odzieży o 5,5%, 

 wyrobów z drewna, korka, słomy 5,1%, 

 wyrobów z metali o 4,6%, 

 wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych o 4,3%, 

 koksu i produktów rafinacji ropy naftowej o 4,0%, 

 metali o 4,0%, 

 wyrobów tekstylnych o 3,9%, 

 mebli o 3,9%. 
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W 2012 roku przeciętne nominalne emerytury i renty brutto zarówno z pozarolniczego 

systemu ubezpieczeń jak i rolników rosły szybciej niż płace w sektorze przedsiębiorstw, a ich 

siła nabywcza była większa niż w 2011 r. 

Przeciętna liczba emerytów i rencistów ogółem w 2012 roku wyniosła 9026,7 tys. 

osób i była mniejsza o 1,1% niż przed rokiem, natomiast w grudniu 2012 r. wynosiła 9001,7 

tys. osób (spadek o 0,7% r/r). 

Liczba osób pobierających emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 

społecznych zmniejszyła się w ujęciu rocznym o 0,7% − do 7741,1 tys., natomiast w grupie 

rolników indywidualnych spadła o 3,1% − do 1285,6 tys. osób. 

W 2012 r. przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z 

pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wyniosła 1821,01 zł i wzrosła w 

porównaniu z poprzednim rokiem o 5,4%, natomiast w grudniu 2012 r ukształtowała się na 

poziomie 1839,61 zł i wzrosła w skali roku o 5,5%. 

Przeciętna miesięczna realna emerytura i renta w systemie pracowniczym w grudniu 

br. była wyższa niż przed rokiem o 2,7%, natomiast w 2012 r. o 1,3%. 

 
Wykres 34. Przeciętna miesięczna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 
społecznych brutto 

 
 

    Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 – Styczeń 2013 r. 

 
Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych 

w 2012 r. ukształtowała się na poziomie 1054,46 zł zł i wzrosła w ujęciu rocznym o 6,9%. We 

grudniu 2012 wyniosła 1058,67 zł, tj. więcej niż przed rokiem o 7,6%. Siła nabywcza 

przeciętnej miesięcznej realnej emerytury i renty brutto rolników indywidualnych w grudniu 

br. była wyższa niż przed rokiem o 4,8%, a w okresie styczeń-grudzień br. odpowiednio o 

2,8%. 
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3.9. Handel zagraniczny 

 

 

W okresie styczeń–listopad 2012 r. obroty towarowe handlu zagranicznego liczone w 

złotych wzrosły w skali roku, ale ich dynamika była wyraźnie słabsza niż przed rokiem. 

Eksport (liczony w złotych) w cenach bieżących był większy niż w okresie I-XI 2011 r. o 

8,1% i wyniósł 553,7 mld zł. Import wzrósł o 3,2% osiągając poziom 587,9 mld zł. Obroty 

liczone w euro zwiększyły się po stronie eksportu o 4,1% do 169,3 mld EUR, a po stronie 

importu spadły o 0,8% i wynosiły 139,5 mld EUR. 

Wymiana zamknęła się ujemnym saldem w wysokości 34,2 mld zł (w okresie I-XI roku 

poprzedniego - minus 57,7 mld zł). 

 

 
Wykres 35. Poziom eksportu i importu ogółem w mln zł 

 

 
 

    Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 –Styczeń 2013 r. 

 
 

W stosunku do I-XI 2011 roku w wolumenie obrotów liczonych w zł odnotowano 

następujące zmiany: 

– z Unią Europejską w eksporcie wzrost o 5,0%, w imporcie spadek o 1,4%, 

– z krajami Europy Środkowo-Wschodniej w eksporcie wzrost o 27,1%, i o 18,3% w 

imporcie, 

– krajami rozwiniętymi w eksporcie wzrost o 5,1%, a w imporcie spadek o 1,1%, 

– krajami rozwijającymi się wzrost w eksporcie o 21,1% i o 7,1% w imporcie. 
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Wykres 36. Struktura geograficzna6 obrotów handlu zagranicznego w okresie I-XI 2012 r. (w 

nawiasie zmiany w stosunku do I-XI 2011 r.) 

 

 

 

 

 
               Źródło: www.stat.gov.pl – 11.01.2013 r. 

 

 

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku w strukturze geograficznej 

obrotów handlu zagranicznego ogółem obniżył się udział krajów UE, przy jednoczesnym 

wzroście udziału krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów rozwijających się. 

W stosunku do jedenastu miesięcy 2011 roku wzrósł udział eksportu do krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej (o 1,4%) do poziomu 9,7%, krajów rozwijających się o 0,9% do 8,1%. 

Obniżył się natomiast udział eksportu do krajów Unii Europejskiej o 2,2% i wynosił z 76,0%, oraz 

do pozostałych krajów rozwiniętych się o 0,1% i wyniósł 6,2%. 

Po stronie importu zmniejszył się udział w imporcie ogółem importu z krajów Unii 

Europejskiej o 2,6% do 57,2% oraz z pozostałych krajów rozwiniętych o 0,2% i wyniósł 

6,9%. Natomiast wzrósł udział importu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej o 2,1% do 

16,1% oraz z krajów rozwijających się o 0,8% (19,8%). 

 

  

                                            
6
 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Czeską Republikę, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, 

Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niderlandy, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką 
Brytanię, Włochy. Obroty krajów Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Chorwację, Mołdowę, Rosję i Ukrainę. 

76,0% 
(-2,2%) 

9,7% 
(1,4%) 

6,2% 
(-0,1%) 

8,1% 
(0,9%) 

Eksport 

57,2% 
(-2,6) 

16,1% 
(2,1%) 

6,9% 
(-0,2%) 

19,8% 
(0,8%) 

Import 

78,3% 
(-2,0%) 

7,6% 
(0,8%) 

7,2% 
(1,3%) 

6,9% 
(-0,1%) 

Unia Europejska

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej

Pozostałe kraje rozwinięte

Kraje rozwijające się



 BANK INFORMACJI STATYSTYCZNEJ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO „BIS” – RAPORT O PRZEMYŚLE CHEMICZNYM 

INSTYTUT ORGANIZACJI „INORG” SP. Z O.O. 55 

 
Tablica 19. Obroty handlu zagranicznego według ważniejszych krajów 
 
 

Wyszczególnienie 

I-XI 2012 2011 2012 

w mln zł w mln euro I-XI 2011 = 100 I-XI 

zł euro struktura w % 

E K S P O R T 

1. Niemcy 139 850,2  33 181,1  104,0  100,2  26,2  25,3  

2. W. Brytania 37 164,6  8 821,1  112,9  108,8  6,4  6,7  

3. Republika Czeska  34 768,1  8 254,5  108,6  104,4  6,3  6,3  

4. Francja 32 460,7  7 693,1  103,5  99,4  6,1  5,9  

5. Rosja  29 996,0  7 128,6  130,4  125,8  4,5  5,4  

6. Włochy 26 999,8  6 401,2  98,1  94,2  5,4  4,9  

7. Niderlandy 24 649,4  5 849,4  110,9  106,7  4,3  4,5  

8. Ukraina  15 801,5  3 760,4  126,2  122,1  2,4  2,9  

9. Szwecja 14 724,4  3 494,4  100,3  96,5  2,9  2,7  

10.Słowacja 14 126,2  3 355,9  113,8  109,7  2,4  2,6  

I M P O R T 

1. Niemcy 125115,4  29680,2  98,2  94,4  22,4  21,3  

2. Rosja 83124,2  19708,8  122,0  117,4  12,0  14,1  

3. Chiny 52726,5  12511,8  106,8  102,9  8,7  9,0  

4. Włochy 30097,5  7137,4  98,2  94,3  5,4  5,1  

5. Francja 23143,2  5487,0  96,8  92,9  4,2  3,9  

6. Niderlandy  22617,5  5367,6  106,1  102,2  3,7  3,8  

7. Republika Czeska 21548,2  5111,9  101,6  97,7  3,7  3,7  

8. Stany Zjednoczone  14694,7  3488,6  116,3  111,9  2,2  2,5  

9.  W. Brytania 14387,0  3411,5  95,1  91,4  2,7  2,4  

10. Republika Korei 13343,4  3166,6  108,5  104,5  2,2  2,3 

Źródło: www.stat.gov.pl  - 11.01.2013 r. 

 

Wartość obrotów z Niemcami wyniosła w eksporcie 139 850,2  mln zł, tj. o 4,0% więcej niż 

w okresie I-XI ub. roku, a w imporcie – 125115,4  mln zł, tj. o 1,8% mniej. Wymiana zamknęła się 

dodatnim saldem w wysokości 14,7 mld zł (przed rokiem 7,0 mld zł). Udział Niemiec w eksporcie 

ogółem był niższy o 0,9% i wyniósł 25,3%, a w imporcie ogółem spadł o 1,1% z 22,4% do 21,3%. 

Wśród najważniejszych partnerów handlowych Polski, kolejne pozycje po Niemczech 

zajmowały: w eksporcie – W. Brytania (6,7%), Republika Czeska (6,3%), Francja (5,9%), Rosja 

(5,4%), Włochy (4,9%), Niderlandy (4,5%), Ukraina (2,9%), Szwecja (2,7%), Słowacja (2,6%), a w 

imporcie – Rosja (14,1%), Chiny (9,0%), Włochy (5,1%), Francja (3,9%), Niderlandy (3,8%), 

Republika Czeska (3,7%), USA (2,5%), W. Brytania (2,4%) i Korea (2,3%). 
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Wykres 37. Struktura geograficzna obrotów handlu zagranicznego 
 

 

 

 
  

Źródło: www.stat.gov.pl - 11.01.2013 r. 
 

 
 

W grudniu 2012 r. średni miesięczny kurs dolara amerykańskiego w Narodowym 

Banku Polskim wyniósł 312,30 zł/100 USD, tj. obniżył się w stosunku do notowanego w 

grudniu 2011 r. o 8,0%, a w porównaniu ze średnim kursem z listopada 2012 r. – o 3,1%. 

Średni miesięczny kurs euro w Narodowym Banku Polskim ukształtował się na 

poziomie 409,38 zł/100 EUR i obniżył się w stosunku do grudnia 2011 r. o 8,6%. W 

porównaniu z listopada br. kurs ten spadł o 1,0%. 

 

 

Wykres 38. Kursy walut w zł. 

 

    Źródło: Biuletyn statystyczny GUS  nr 12   Styczeń 2013 r. 
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3.10. Budżet państwa i finanse 
 

 

Wg szacunkowych danych Ministerstwa Finansów7 w okresie styczeń–listopad br. 

dochody budżetu państwa wyniosły 262.950,9 mln zł (tj. 89,5% kwoty założonej w ustawie 

budżetowej na 2012 r.), a wydatki 293.376,9 mln zł (odpowiednio 89,2%). Deficyt 

ukształtował się na poziomie 30.426,0 mln zł, co stanowiło 60,9% planu. 

Z dniem 6 grudnia 2012 r. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 

0,25%. do poziomu: stopa lombardowa – 5,75%, stopa redyskonta weksli – 4,50%, stopa 

referencyjna – 4,25%, a stopa depozytowa – 2,75%. 

 

Tablica 20. Stopy procentowe w stosunku rocznym (stan w końcu okresu) 
 

Okresy 
Redyskonto 

weksli 

Depozyty złotowe w głównych bankach komercyjnych 

gospodarstw domowych i instytucji 
niekomercyjnych 

przedsiębiorstw 

rachunków 
oszczędnościowo-

rozliczeniowych 

z terminem 
pierwotnym do 2 lat 

włącznie 

rachunków 
oszczędnościowo-

rozliczeniowych 

z terminem 
pierwotnym do 2 lat 

włącznie 

2011 07 4,75 1,80 4,10 2,10 4,50 

2011 08 4,75 1,80 4,10 2,10 4,50 

2011 09 4,75 1,90 4,10 2,10 4,70 

2011 10 4,75 1,90 4,30 1,90 4,80 

2011 11 4,75 1,90 4,40 2,00 5,00 

2011 12 4,75 1,90 4,30 1,90 5,00 

2012 01 4,75 2,10 4,50 2,00 5,00 

2012 02 4,75 2,10 4,50 2,10 4,90 

2012 03 4,75 2,10 4,40 2,20 4,90 

2012 04 4,75 2,00 4,40 2,20 4,80 

2012 05 5,00 2,00 4,60 2,20 4,90 

2012 06 5,00 2,10 4,60 2,30 5,00 

2012 07 5,00 2,10 4,80 2,20 5,10 

2012 08 5,00 2,10 4,80 2,30 5,20 

2012 09 5,00 2,10 4,90 2,40 5,10 

2012 10 5,00 2,10 4,90 2,40 5,00 

2012 11 4,50 2,10 4,80 2,30 4,90 

2012 12 4,50     

Źródło: Biuletyn statystyczny GUS nr 12 – Styczeń 2013 r. 
 
 

Z dniem 10 stycznia br. weszła w życie kolejna decyzja Rady Polityki Pieniężnej o 

obniżce stóp procentowych o 0,25%. W rezultacie stopa lombardowa została obniżona do 

5,50%, stopa redyskonta weksli – do 4,25%, stopa referencyjna – do 4,00%, a stopa 

depozytowa – do 2,50%. 

 

                                            
7
 „Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń–listopad 2012 r.”- Ministerstwo Finansów 


