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Sektor chemiczny jest jedną z kluczowych 
gałęzi przemysłu, która w ostatnich latach 
dokonała znaczącej transformacji związanej z: 
▪ globalizacją, 
▪ digitalizacją 
▪ ochroną środowiska.

Wraz z rozwojem modelu gospodarki o obiegu 
zamkniętym (GOZ) spodziewać się można 
kolejnych istotnych zmian, które będą 
wymuszane regulacjami na poziomie unijnym i 
krajowym. 

Wdrożenie idei GOZ może w dużym stopniu 
wpływać na kształt i perspektywy rozwoju 
branży oraz stymulować aktywność 
przedsiębiorstw, przynosząc poprawę pozycji 
konkurencyjnej na rynkach światowych.

Celem pracy jest identyfikacja kluczowych 
wskaźników oceny transformacji w kierunku 
GOZ przez przedsiębiorstwa z sektora 
chemicznego w Polsce.

Rys 1. Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego 
w Polsce
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 
GUS-u. Biuletyn statystyczny nr 5/2019

W celu analizy i wyboru wskaźników monitorowania 
GOZ dla branży chemicznej dokonano:
▪ przeglądu literatury 
▪ przeglądu raportów dotyczących działalności 

przedsiębiorstw
W celu weryfikacji zaproponowanego zestawu 
wskaźników monitorowania GOZ opracowano 
kwestionariusz ankiety z zestawem wstępnie 
wybranych 25 wskaźników monitorowania GOZ w 
zakresie aspektów: 
▪ środowiskowych, 
▪ ekonomicznych
▪ społecznych. 

Próba badawcza - dobór losowy prosty. 

W badaniu udział wzięło 40 firm z sektora 
chemicznego w Polsce
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Przedstawiciele sektora chemicznego w Polsce mają coraz 
większą wiedzę na temat możliwości wdrażania idei GOZ w 
swoim przedsiębiorstwie oraz potrafią wskazać obszary 
ważne dla rozwoju firm w najbliższym czasie. 
Najważniejsze wskaźniki w branży chemicznej to:

▪ Produktywność zasobów
▪ Wielkości zużycia wody w przemyśle w relacji do PKB. 
▪ Sposób postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią. 

wartości ekonomicznej produktu.
▪ Wskaźnik liczby posiadanych certyfikatów 

środowiskowych. 

Za wskaźniki monitorowania GOZ ważne w dalszej 
perspektywie czasowej (pięć lat) ankietowani uznali 
wskaźniki dotyczące śladu węglowego i śladu 
środowiskowego LCA

▪ Polski sektor chemiczny ma bardzo duży 
potencjał, ale ze względu na specyfikę 
branży zwiększenie konkurencyjności jest 
możliwe tylko dzięki innowacjom. 

▪ GOZ może w znacznym stopniu wpływać na 
kształt i perspektywy rozwoju branży oraz 
stymulować aktywność przedsiębiorstw, 
przynosząc poprawę pozycji konkurencyjnej 
na rynkach światowych. 

▪ Wybrane wskaźniki mogą zostać 
zakwalifikowane jako potencjalne wskaźniki 
dla GOZ w branży chemicznej.
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