
Jaką strategię powinna obrać branża chemiczna?
Przemysł chemiczny to istotna gałąź polskiej gospodarki. Jego
udział w całym polskim przetwórstwie przemysłowym wynosi 11-
13 procent, a zatrudnienie przekracza 230 tysięcy osób. Jednak
potencjał polskiego przemysłu chemicznego jest daleki od pełnego
wykorzystania.

Janicki
Z punktu widze-
nia krajowej gospo-
darki przed polskimi
firmami chemicz-
nymi teoretycznie są
duże możliwości roz-
woju. Wspomniane
11-13 procent udziału
w strukturze przemy-
słu, to o wiele mniej
niż u najbliższych są-

siadów Polski. W Czechach i na Słowacji jest
to ponad 15 procent, a w Niemczech ponad
20 procent. Ten wskaźnik jest o tyle istotny,
że przemysł chemiczny postrzegany jest jako
mogący stanowić koło zamachowe całej go-
spodarki, ponieważ produkty sektora chemicz-
nego spotykane są niemal w każdej dziedzinie
życia od rolnictwa poprzez branżę motoryza-
cyjną po przemysł kosmetyczny. O potencjale,
który mógłby być wykorzystany świadczy rów-
nież ujemny bilans handlowy polskiego prze-
mysłu chemicznego. Od wielu lat deficyt

w handlu produktami chemicznymi utrzymuje
się na poziomie około 6 miliardów euro, co daje
ogromne pole do zagospodarowania.
W praktyce jednak, aby spróbować zwięk-
szyć skalę eksportu rodzimej chemii i jej udział
w krajowej produkcji trzeba wziąć pod uwagę
uwarunkowania nałożone przez Unię Euro-
pejską. Tej luki potencjału nie udało się przez
ostatnie lata wypełnić między innymi dlatego,
że przemysł chemiczny znaczną część wysił-
ków i nakładów przeznaczał na dostosowanie
do warunków środowiskowych i energetycz-
nych, wypełnienie norm ochrony środowiska,
nadrobienie zaległości technologicznych wobec
europejskich konkurentów. Tym samym ogra-
niczone były możliwości inwestowania w nowe,
duże instalacje.

Zadbajmy o europejski przemysł chemiczny
Polska chemia zawsze charakteryzowała się wy-
soką jakością wytwarzanych produktów, która
jest doceniana na rynkach międzynarodowych.
Dziś widać pierwsze symptomy pozytywnych
zmian w bilansie handlowym. Dzięki konsoli-

dacji sektora rośnie pozycja negocjacyjna naj-
większych polskich firm. Jednak na horyzoncie
pojawia się kolejne wyzwanie jaką dla pol-
skiego, ale i dla całego europejskiego przemy-
słu chemicznego stanowić może negocjowana
umowa o strefie wolnego handlu między UE
a USA (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzi-
nie Handlu i Inwestycji, ang. TTIP).
Wystawia to europejski przemysł na trudną
próbę zmierzenia się z konkurencją dysponującą
dostępem do kilkukrotnie tańszych zasobów
energii. Przemysł chemiczny jest tu szczegól-
nie narażony, ponieważ ze swojej natury jest
on silnie kapitałochłonny i uzależniony od źró-
deł surowców. Na dalszy plan spycha to niższe
w Polsce koszty pracy, bo większość procesów
daje się w chemii zautomatyzować, a na pierw-
szym miejscu potrzeb stawia dostęp do surow-
ców, zwłaszcza gazu.
Tymczasem dzięki rewolucji łupkowej gaz
w Stanach Zjednoczonych jest dzisiaj dwa-trzy
razy tańszy niż w Polsce, a amerykańskie kon-
cerny działają bez tak restrykcyjnych obostrzeń
związanych z emisją dwutlenku węgla do atmos-
fery jak te obowiązujące w Unii Europejskiej.

Reshoring w USA, offshoring w Europie
W rezultacie od kilku lat mamy po każdej ze
stron Atlantyku całkowicie odmienne zjawi-
ska w przemyśle. W Stanach Zjednoczonych

obserwowany jest coraz wyraźniej tak zwany
reshoring, awięc powrót produkcji przemysło-
wej do USA. Obok tańszego gazu, czy energii
w ogóle, jest to spowodowane kilkoma in-
nymi czynnikami takimi jak rosnące koszty
pracy w krajach rozwijających się (w Chi-
nach pensja pracownika w fabryce rosła w la-
tach 2005-2010 o blisko 20 procent rocznie),
niższymi kosztami transportu ze względu na
bliskość dużego amerykańskiego rynku zbytu
i dostępnością nowych bardziej efektywnych
technologii. Mimo postępującej automatyza-
cji w 2014 roku przybyło w USA rekordowe
60 tysięcy miejsc pracy w przemyśle wobec 12
tysięcy w 2003 roku.
Był to efekt nie tylko reshoringu, ale i inwe-
stycji zagranicznych firm na amerykańskim
rynku. W gronie inwestujących w USA, były
również firmy z Europy, gdzie w obliczu pa-
kietu klimatyczno-energetycznego i dominu-
jącej idee fixe żeby wyrugować węgiel z Unii
Europejskiej mamy do czynienia z kontynu-
acją ofrshoringu i ucieczką przemysłu w inne
regiony świata.
Umowa TTIP może te rozbieżności tylko na-
silić i postawić zwłaszcza polski przemysł che-
miczny, mniej zasobny kapitałowo oraz mający
mniejsze możliwości dywersyfikacji dostaw
gazu niż jego zachodnioeuropejscy konku-
renci, w skomplikowanej sytuacji. Aby tak
się nie stało Central Europę Energy Partners
(CEEP) od początku postuluje, by umowa
TTIP była kompleksowa. By tworzyła strefę
wolnego handlu również w zakresie dostępu
europejskiego przemysłu do surowców, w tym
tańszego amerykańskiego gazu przy zachowa-
niu okresów przejściowych, np. w przypadku
ceł na produkty chemiczne. W innym wy-
padku może być to umowa bardziej korzystna
dla jednej ze stron.
Tym ważniejsza staje się w tym kontekście roz-
budowa europejskiej infrastruktury w zakresie
połączeń gazowych, w szczególności w regio-
nie Europy Centralnej. Tak by polski przemysł
chemiczny miał możliwość sięgania po dostawy
błękitnego paliwa z różnych kierunków, w tym
budowa Korytarza Północ-Południe spinającego
rynki energii od Bałtyku po Adriatyk i Morze
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