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Prognozowanie produkcji i rozwoju regionalnego rynku
tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzglêdnieniem roli
zwi¹zków aromatycznych
Streszczenie — Przedstawiono stan obecny i perspektywy krajowego rynku polimerów wytwarzanych na podstawie bazy surowcowej wêglowodorów aromatycznych BTK (benzen, toluen, ksylen).
Zanalizowano mo¿liwoœci rozwoju produkcji i rynku wybranych tworzyw in¿ynieryjnych w warunkach otoczenia regionalnego (kraje Europy Centralnej i Wschodniej) oraz globalnego (kraje Unii Europejskiej). Omówiono podstawowe czynniki wp³ywaj¹ce na szanse uruchomienia nowych zak³adów
produkcyjnych b¹dŸ zwiêkszenia dotychczasowych zdolnoœci wytwórczych polimerów w Polsce
w ramach dostêpnej specjalizacji produktowej a tak¿e prawdopodobieñstwo uzyskania pozycji przoduj¹cego producenta w uk³adzie regionalnym. Wskazano na istotne w tej produkcji znaczenie dostêpnoœci stabilnych Ÿróde³ surowcowych (w szczególnoœci z grupy BTK).
S³owa kluczowe: polimery, rynek regionalny, perspektywy rozwoju, baza surowcowa, wêglowodory
aromatyczne BTK.
FORECAST OF PRODUCTION AND DEVELOPMENT OF REGIONAL MARKET OF PLASTICS
WITH SPECIAL ALLOWING FOR THE ROLE OF AROMATIC COMPOUNDS
Summary — The present state and prospects of domestic market of polymers produced on the base of
BTX (benzene, toluene, xylene) aromatic hydrocarbons were presented. The possibilities of production
and market developments for selected engineering plastics in the conditions of regional (Central
Europe and Eastern countries) and global (countries of European Union) environments were analyzed. Basic factors influencing the chances of prospective start or increasing of plastics‘ productivity in
Poland, in the frame of available products‘ specialization, as well as the chances to reach the leading
position in the region were discussed. Essential significance of availability of raw materials sources
(especially from BTX group) for the plastics‘ production has been marked.
Key words: polymers, regional market, prospect for development, material resources, BTX aromatic
hydrocarbons.
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OGÓLNE UWARUNKOWANIA KRAJOWEGO
PRZEMYS£U CHEMICZNEGO

Efektywna transformacja krajowej struktury wytwórczej bran¿y chemicznej musi byæ wspierana systematycznymi prognozami bilansów potencja³u surowcowego i potrzeb rynku, na którym funkcjonuje polski
przemys³ chemiczny. Partnerami tego rynku s¹ Polska
oraz kraje z jej otoczenia regionalnego — UE, ECW (zestawienie symboli i skrótów — patrz za³¹cznik). Rozpoznanie w szerszym zakresie optymalnych po³¹czeñ
mo¿liwoœci surowcowych i potencja³u konsumenckiego
stwarza szansê na uzyskanie lepiej zdefiniowanych
programów rozwojowych dotycz¹cych ca³ego sektora
chemii.
Systematycznie prowadzone w IChP badania maj¹
na celu identyfikacjê tych obszarów produkcji chemicznej w dziale EKD-24 (EKD-24.16 — produkcja tworzyw
sztucznych w postaci pierwotnej), które z najwiêkszym
prawdopodobieñstwem bêd¹ efektywnie funkcjonowaæ
w przysz³oœci. Zrównowa¿ony rozwój produkcji
w dziale EKD-24 w istotny sposób zale¿y od prognozowanego wzrostu produkcji chemikaliów bazowych
w PKN Orlen, koncern ten bowiem jest obecnie jedynym
w Polsce podmiotem maj¹cym realne mo¿liwoœci zwiêkszenia przerobu ropy ukierunkowanego na petrochemikalia.
Strategia rozwoju produkcji polimerów, w tym równie¿ polimerów wytwarzanych na bazie surowcowej
zwi¹zków aromatycznych BTK, oprócz czynnika makroekonomicznego jakim jest przewidywany popyt, powinna tak¿e uwzglêdniaæ uwarunkowania wynikaj¹ce:
— ze strategii rozwoju gospodarczego Polski opracowanej w kontekœcie obecnoœci w Unii Europejskiej,
— z potrzeby wzrostu poziomu ¿ycia spo³eczeñstwa,
— z koniecznoœci zachowania zasad konkurencyjnoœci na rynku otwartym w sytuacji silnego oddzia³ywania globalnego otoczenia.
Podstawowym zadaniem programu rozwoju produkcji chemicznej w Polsce jest tworzenie odpowiednio
silnych powi¹zañ w obszarach produkcyjnych, tzn. chemikalia bazowe → pó³produkty organiczne → tworzywa sztuczne i kauczuki → przetwórstwo tworzyw i gumy → produkty rynku konsumenta. W makroekonomicznym uk³adzie gospodarczym poszczególne ogniwa
tego ³añcucha realizuje siê w trzech — wed³ug klasyfikacji EKD — nastêpuj¹cych podobszarach dzia³alnoœci
przemys³owej:
— wytwarzanie chemikaliów bazowych odbywaj¹ce
siê na styku dzia³alnoœci zwi¹zanej z produkcj¹ i dystrybucj¹ paliw ciek³ych i gazowych (EKD-23);
— otrzymywanie pó³produktów organicznych, tworzyw sztucznych (w postaci pierwotnej) i kauczuków
dokonywane w ramach produkcji chemikaliów, tworzyw i w³ókien (EKD-24);
— produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy prowadzona w ramach ich przetwórstwa (EKD-25).

Stworzenie stabilnych podstaw rozwojowych i osi¹gniêcie potencjalnej, zaspokajaj¹cej potrzeby nowoczesnego spo³eczeñstwa w krajach uprzemys³owionych,
skali produkcji przemys³u chemicznego (dzia³y EKD-24
+ EKD-25) jest mo¿liwe tylko wówczas, gdy s¹ spe³nione bezwzglêdne wymagania dotycz¹ce uzyskania stabilnej, ³atwo dostêpnej bazy surowcowej (dzia³ EKD-23).
W lokalnych, regionalnych b¹dŸ kontynentalnych
uk³adach wytwórczych si³a i potencja³ produkcyjny
w obszarze wytwórczo-handlowym (OWH) chemikaliów organicznych, polimerów, elastomerów i tworzyw
konstrukcyjnych oraz kauczuków syntetycznych wynikaj¹ ze stopnia ukszta³towania sieci powi¹zañ technologicznych ³¹cz¹cych dzia³ EKD-23 z dzia³ami EKD-24
i EKD-25. Mianowicie niektóre produkty EKD-23 (olefiny i zwi¹zki aromatyczne) stanowi¹ podstawowe surowce do syntezy chemicznej. Efektywne mo¿liwoœci
analizowanego „sprzê¿enia” zale¿¹ tu od sposobu realizowania tego dzia³u przez operatorów produkcji paliw
a tak¿e od planowanej w wieloletniej perspektywie strategii rozwoju przedsiêbiorstw. Na podstawie prowadzonych od dawna obserwacji mo¿na stwierdziæ, ¿e ukierunkowanie produkcji w dziale paliw EKD-23 na media
energetyczne prowadzi do os³abienia struktury sieci wytwórczej przemys³u chemicznego, powoduj¹cego trudno odwracalne skutki polegaj¹ce na niedorozwoju zarówno produkcji chemikaliów, polimerów, elastomerów
oraz kauczuków w postaci pierwotnej (w ramach dzia³u
EKD-24), jak i przetwórstwa tworzyw i gumy (EKD-25).
RYNEK TWORZYW I JEGO PERSPEKTYWY

Œwiatowa produkcja tworzyw sztucznych w 2004 r.
wzros³a w porównaniu z 2003 r. o ok. 10 % i osi¹gnê³a
poziom 224 mln t. Wa¿nym wytwórc¹ regionalnym jest
Europa Zachodnia (kraje piêtnastki UE ³¹cznie z Norwegi¹ i Szwajcari¹), gdy¿ produkcja tworzyw w 2004 r. wynosi³a tam 53,76 mln t. Tempo œwiatowego wzrostu zu¿ycia tworzyw w latach 1990—2004 by³o du¿e — równe
5,7 % rocznie. Prognoza VKE, wykonana z udzia³em
firm BASF i Ticona, przewiduje do 2010 r. sta³y, doœæ
szybki globalny wzrost zapotrzebowania na te produkty
(5,3 % rocznie); w roku tym œwiatowe zu¿ycie ma wynieœæ ok. 259 mln t. Dane dotycz¹ce jednostkowego zu¿ycia tworzyw zestawione w tabeli 1 obrazuj¹ dystans,
jaki dzieli regiony rozwiniête gospodarczo (Ameryka
Pn., Europa Zach., Japonia) od pozosta³ej czêœci œwiata.
Na podstawie œwiatowego poziomu zu¿ycia tworzyw w 2004 r. (190 mln t/r.) i prognozowanych trendów regionalnych opracowano (BASF/Ticona/VKE)
prognozê tego zu¿ycia do 2010 r. Ekstrapolacja tendencji
do 2015 r., z uwzglêdnieniem krajów EC, wskazuje na
szybki rozwój rynku regionalnego (tabela 2).
Oszacowania dokonane w ramach badañ IChP pozwoli³y na uzupe³nienie prognozy jednostkowego zu¿ycia tworzyw w Europie do 2015 r. z przyjêciem EZ za
wzorzec zu¿ycia (100 %, tabela 3).

POLIMERY 2007, 52, nr 3

165

T a b e l a 1. Globalne i regionalne zu¿ycie tworzyw sztucznych
per capita (GL) w latach 1990—2004 wraz z prognoz¹ na rok 2010*)
T a b l e 1. Global and regional plastics consumption per capita in
the period 1990—2004 and the forecast for 2010*)
Lata
Region
Afryka/Œr. Wschód
Europa Centr. i Wsch.
Ameryka £aciñska
Japonia
Azja Pd.-Wsch. (bez Japonii)
Ameryka Pn.
Europa Zach.
Œwiat

1990
2004
2010
kg/GL kg/GL kg/GL

3,0
8,5
7,5
50,0
2,0
45,0
40,0
10,0

10,0
21,0
20,0
87,0
18,5
108,0
101,0
30,0

Roczny
wzrost
w okresie
2004—2010
%

13,0
32,0
26,0
100,0
26,0
129,0
124,0
38,0

4,5
7,5
4,5
2,5
6,0
3,0
3,5
4,0

Zu¿ycie polimerów i tworzyw in¿ynieryjnych w wysoce uprzemys³owionych krajach Europy Zachodniej,
pomimo nasycenia tam rynku, nadal roœnie. W³asne wyniki analizy zapotrzebowania na te produkty w EZ na
rok 2005 (uzyskane na podstawie wiarygodnych oszacowañ BASF/Ticona i CEFIC/APME na lata 2001—2004)
przedstawia — w rozbiciu na poszczególne rodzaje tworzyw — tabela 4. Wytwarzanie wymienionych polimerów jest, praktycznie bior¹c, niemo¿liwe bez istnienia
zbilansowanej sieci produkcji i przetwórstwa BTK.

T a b e l a 4. Zu¿ycie poszczególnych rodzajów polimerów i tworzyw in¿ynieryjnych w Europie Zachodniej w latach 2001—2005
(tys. t/r.)
T a b l e 4. Consumption of particular types of engineering polymers and plastics in Western Europe in the period 2001—2005

*)

ród³a: VKE, Plastics Europe (2005), BASF/Ticona, oszacowania
w³asne.

Lata
Tworzywo
PS/EPS
PET
PUR (tworzywowe)
ABS/SAN
PA
PC
PMMA
POM
PBT
PPO/PPE
Inne in¿ynieryjne
Razem

T a b e l a 2. Globalne i regionalne zu¿ycie tworzyw w latach
1990—2004 oraz prognoza do 2015 r. (mln t)*)
T a b l e 2. Global and regional plastics consumption in the period 1990—2004 and the forecast up to 2015 (million ton)*)
Lata
Region
Œwiat
Europa Zachodnia
Europa Centralna
i Wschodnia
Europa Centralna
*)

1990

2003

2004

2010

2015

86,0
24,5

176,0
38,7

190,0
39,9

259,0
49,2

330,6
48,4

5,2

6,2

8,55

13,0

17,8

2,1

3,1

3,8

5,8

8,0

*)

ród³a: Plastics Europe (2005), oszacowania w³asne.

2001

2002

2003

2004

2005*)

2920
2080
2115
780
710
410
300
175
145
92
182
9909

2970
2300
2190
750
755
445
295
180
160
94
192
10 331

2960
2520
2235
760
770
470
300
185
170
96
207
10 673

2875
2770
2280
785
810
507
305
198
185
98
222
11 035

2960
2853
2327
805
846
552
313
205
191
100
233
11 385

Oszacowania w³asne.

Region EC/ECW
T a b e l a 3. Zu¿ycie tworzyw sztucznych w Europie per capita
w latach 1990—2004 wraz z prognoz¹ na rok 2010 i 2015 (wzorzec
konsumpcji EZ, kg/GL)
T a b l e 3. Plastics consumption per capita in Europe in the period 1990—2004 and the forecast for 2010 and 2015 (consumption
pattern EZ, kg/GL)
Lata
Region
EZ (wzorzec)
EC (50 % wzorca)
EC (60 % wzorca)

1990

2003

2004

2010

2015

40,0
20,0
24,0

99,0
49,5
59,4

101,0
50,5
60,6

124,0
62,0
74,4

147,3
73,6
88,4

Zak³adaj¹c wielkoœci jednostkowego zu¿ycia za 50 %
lub 60 % ww. wzorca, konsumpcja tworzyw w Polsce
w 2010 r. mo¿e wynieœæ 2,39 albo 2,87 mln t i w 2015 r.
zwiêkszyæ siê do 2,84 b¹dŸ 3,41 mln t.

W Europie Centralnej w ostatnich latach nastêpuje
wyraŸny, szybki wzrost zu¿ycia tworzyw (tabela 5). Na
tle Europy Zachodniej, w odniesieniu do wytwórców
z krajów nale¿¹cych do UE, osi¹gniêcia rodzimego przemys³u s¹ jednak, delikatnie mówi¹c, skromne. Produkcja polimerów w podstawowej postaci nie przekracza
poziomu 1 mln t/r., zu¿ycie zaœ wynosi 1,7—1,8 mln
t/r., a po akcesji Polski do UE nale¿y dokonywaæ porównañ nie tylko z regionem Europy Centralnej. Krajowe zu¿ycie polimerów per capita (GL) w 2003 r. równe
44,8 kg/GL stanowi zaledwie 45 % wzorca (EZ) z tego
roku. Realizacja 50 % wzorca (minimum oczekiwañ)
w roku 2015 wymaga wzrostu potencja³u wytwórczego
tworzyw o 1 142 000 t/r., preferowane zaœ osi¹gniêcie
60 % wzorca — a¿ o 1 714 000 t/r. Przedstawione wielkoœci nie wymagaj¹ komentarza.

T a b e l a 5. Wzrost zu¿ycia termoplastów w regionie EC (tys. t/r.) w latach 1993—2005
T a b l e 5. Thermoplastics consumption increase in CEC Region (thousand ton per year) in the period 1993—2004
Lata

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Zu¿ycie

1294

1442

1601

1760

2055

2240

2474

2749

2978

3196

3407

3637

3889
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W ramach analizowanego OWH (dotycz¹cego polimerów, w tym produkowanych na bazie BTK) niemal
wszystkie dostêpne Ÿród³a przewiduj¹ stabilny wzrost
produkcji na obszarze EZ oraz w krajach EC/ECW. Tempo wzrostu prognozowane dla Europy Zachodniej pozostaje w korelacji dodatniej — wyprzedza bowiem tempo wzrostu PKB charakterystyczne dla obszarów wysoko uprzemys³owionych i, w zale¿noœci od wyrobu, wynosi 3,5—10 %, z dominant¹ ok. 5—7 % w odniesieniu
do tworzyw in¿ynieryjnych. Wartoœci tych wskaŸników
dotycz¹ce krajów EC powinny osi¹gaæ wy¿szy poziom
z powodu koniecznoœci pokonywania ró¿nic w rozwoju
cywilizacyjnym wystêpuj¹cych miêdzy nimi a ich otoczeniem rynkowym.
Prognozy rynku regionalnego do 2015 r.
Ze wzglêdu na system powi¹zañ surowcowo-produktowych w sieci wytwórczej polimerów, wa¿ne s¹ istniej¹ce szanse rozwoju podsektora organicznego,
przede wszystkim zaœ mo¿liwoœæ wykorzystania syntezy organicznej w dzia³ach przetwórczych, a tak¿e w produkcji chemikaliów przeznaczonych na rynek konsumenta.
Zastosowany przez IChP model wzorca konsumpcji
b¹dŸ produkcji okreœla wieloletni¹ potencjaln¹ ch³onnoœæ rynku a tak¿e konieczn¹ do jego nasycenia zdolnoœæ produkcyjn¹. Prognozy wykonywane „klasyczn¹”
metod¹ ekstrapolacji trendów, w warunkach polskich
i regionalnych (s³abo rozwiniêta sieæ wytwórcza chemikaliów organicznych i polimerów, silna penetracja rynku takimi — importowanymi przez globalne koncerny
— wyrobami), prowadz¹ do minimalistycznego za³o¿enia „pogoni za rynkiem”. Podstawow¹ wad¹ tych przewidywañ jest zani¿anie ich wyników prowadz¹ce do
stanu permanentnego niedoboru w tak kszta³towanym
modelu konsumpcji. Utrwala siê sytuacja braku szans
krajowego sektora przemys³u chemicznego (nawet tylko
w otoczeniu regionalnym) na perspektywiczny wzrost
konkurencyjnoœci. Dlatego te¿ przedstawione wyniki
prognoz wykonanych wg za³o¿onego przez IChP wzorca konsumpcji stanowi¹ lepsz¹ podstawê oceny zbilansowanego zu¿ycia chemikaliów i pozwalaj¹ na stworzenie zrównowa¿onych bilansowo sieci wytwórczych koniecznych do uzyskania postulowanych docelowych
wielkoœci zapotrzebowania.
W 2005 roku w IChP przeprowadzono analizy rynku
w nastêpuj¹cych grupach produktów:
— tworzywa sztuczne powszechnego zastosowania
z grupy tworzyw in¿ynieryjnych (PS/EPS, PET, PUR);
— podstawowe polimery in¿ynieryjne i konstrukcyjne (ABS/SAN, PA, PC, PMMA, POM, PBT);
— polimery i tworzywa specjalne (nazywane te¿
„High-end”, tj. PPS, polieteroimidy, PTFE, PPO/PPE,
PSU/PES, LCP, PEEK).
Tworzywa powszechnego zastosowania stanowi¹ ju¿
doœæ znaczny udzia³ w rynku polimerów w regionie

EC/ECW. Ich produkcja dynamicznie siê rozwija i,
w odró¿nieniu od pozosta³ych tworzyw in¿ynieryjnych,
czêœæ zapotrzebowania jest pokrywana we w³asnym zakresie.
Grupa podstawowych tworzyw in¿ynieryjnych charakteryzuj¹ca siê doœæ du¿¹ wartoœci¹ dodan¹ i relatywnie wysokimi cenami jednostkowymi rzêdu 2000—3500
$/t, jest niewystarczaj¹co konkurencyjna w stosunku do
produktów pochodz¹cych z Europy Zachodniej. Przyczyn¹ tego s¹ istniej¹ce w regionie nieliczne i doœæ ma³e
zdolnoœci produkcyjne, a ponadto stopieñ integracji surowcowo-produktowej jest tu czêsto niewystarczaj¹cy,
co oznacza brak kompletnych ci¹gów technologicznych.
Ostatni¹ z grup — obejmuj¹c¹ specjalistyczne polimery termoplastyczne, w³ókiennicze itp. — cechuje
znacznie mniejsza skala produkcji i bardzo wysokie ceny jednostkowe (zwykle o rz¹d wielkoœci wy¿sze ni¿
tworzyw powszechnego stosowania). Produkcji w³asnej
w tym zakresie w regionie EC nie odnotowano, mo¿na
zatem przyj¹æ, ¿e poza wytwórni¹ PTFE (Tarflen w ZA
w Tarnowie-Moœcicach S.A.), o zdolnoœci produkcyjnej
nieporównywalnej ze skal¹ reprezentatywn¹ (globaln¹),
rynek producenta niemal nie istnieje.
Rynek krajowy
Problem krajowej bazy surowcowej jest zwi¹zany
przede wszystkim z obszarem wytwórczo-handlowym
chemikaliów bazowych obejmuj¹cym podstawowe
przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego, ukierunkowane na uzyskiwanie oœmiu kluczowych pó³produktów do syntez dla przemys³u chemicznego (tj. amoniaku, metanolu, etylenu, propylenu, butadienu, benzenu,
toluenu i ksylenu, wytwarzanych w œwiecie w skali milionów ton). S³abo rozwiniêta sieæ wytwórcza chemikaliów bazowych (w tym tak¿e zwi¹zków aromatycznych
BTK) poci¹ga za sob¹ brak dobrze ukszta³towanych
struktur w ich przetwórstwie. Poziom zu¿ycia chemikaliów w Polsce znajduje siê w pobli¿u dolnej granicy zakresu odpowiadaj¹cego okreœlonej wartoœci zastosowanego przez nas wzorca dochodu. Na uwagê zas³uguje
szczególnie s³abo rozwiniêta w Polsce produkcja podstawowych petrochemikaliów i polimerów (w tym polimerów otrzymywanych z wykorzystaniem bazy surowcowej BTK). Konsekwencj¹ tego stanu mo¿e byæ bowiem
brak perspektywicznych mo¿liwoœci osi¹gniêcia takiego
wzrostu PKB, który zaspokaja³by potrzeby oraz aspiracje spo³eczeñstwa, a ponadto istniej¹ca od lat luka
w krajowym handlu zagranicznym chemikaliami mo¿e
siê dalej pog³êbiaæ. Na przyk³ad, ujemne saldo obrotów
tworzywami sztucznymi (w postaci pierwotnej — PCN
39) w latach 2000—2004 ju¿ przekroczy³o 10,5 mld $. Za
zaniedbania w rozwoju przemys³u chemicznego w Polsce tylko w tych latach zap³acono ujemnym bilansem
HZ, przekraczaj¹cym o ok. 5 mld $ ewentualny koszt
naprawczego programu inwestycyjnego niweluj¹cego tê
lukê.
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Krajowy przemys³ chemiczny wymaga zdecydowanej reorientacji strukturalnej w kierunku syntezy organicznej i produkcji polimerów, nie da siê jednak tego
osi¹gn¹æ bez rozbudowy istniej¹cych i budowy nowych
zak³adów wytwarzaj¹cych chemikalia organiczne. Obecna struktura technologiczna wydaje siê niedostosowana
do rzeczywistych potrzeb rynku, wystêpuje mianowicie
nadwy¿ka mocy produkcyjnych w odniesieniu do produktów nisko przetworzonych i nisko wartoœciowych.
Ponadto, wynikaj¹ce ze s³abo ukszta³towanej sieci technologicznej strukturalne niedobory bazowych chemikaliów organicznych, a tak¿e pó³produktów petrochemicznych silnie wp³ywaj¹ na powstawanie deficytu produktów ich przetwórstwa — tworzyw powszechnego zastosowania i polimerów konstrukcyjnych. Mo¿na zatem
s¹dziæ, ¿e bez zdecydowanych dzia³añ w sferze inwestycyjnej, krajowy przemys³ chemiczny w tym w³aœnie zakresie nie bêdzie w stanie konkurowaæ z sieciami przyjmowanymi za wzorzec (koncernami globalnymi).
Zasadnicze ró¿nice strukturalne wystêpuj¹ w nastêpuj¹cych obszarach wytwórczych podsektora organicznego:
— W OWH poliuretanów (poliole polieterowe, poliole poliestrowe, TDI, MDI) brak ca³ej sieci wytwórczej
MDI, nie ma te¿ zbilansowanych elementów w zakresie
wytwarzania TDI, a w produkcji polioli do niedawna
dominowa³y produkty standardowe, nie najnowszej generacji (stan ten ulega dynamicznej zmianie, w wyniku
rozbudowy instalacji polioli polieterowych w PCC-Rokita). S³abo rozwiniête jest tak¿e przetwórstwo poliuretanów, czego dowód stanowi wzrost importu PUR
w 2004 r. do ponad 100 tys. t.
— W OWH poliamidów istnieje jedynie ga³¹Ÿ technologiczna PA-6 i to z nadwy¿k¹ zdolnoœci produkcyjnych kaprolaktamu w stosunku do mo¿liwoœci jego
przetwarzania; powoduje to koniecznoœæ eksportowania
nadmiarowej iloœci pó³produktu. Brakuje te¿ podstawowej sieci wytwórczej PA-66, umo¿liwiaj¹cej produkcjê
szerokiej gamy mieszanek i kompozycji. Nie ma tak¿e
ga³êzi technologicznej innych poliamidów (PA-610,
PA-612, PA-46, PA-11), na ogó³ wytwarzanych wprawdzie w mniejszej skali, lecz zdecydowanie wp³ywaj¹cych na wartoœæ jednostki produkcji w tym obszarze.
— W OWH polimerów in¿ynieryjnych — poliwêglanów, polimerów akrylowych i metakrylowych, poli(tereftalanu butylenu), kopolimerów styrenowych — sieci
wytwórcze po prostu nie istniej¹.
— OWH polietylenu do niedawna ograniczony by³
do produkcji podstawowego polimeru — PE-LD, a zdolnoœci wytwórcze PE-HD i PE-LLD nie istnia³y. Po 2005 r.
stan ten zmieni³ siê wyraŸnie na korzyœæ dziêki uruchomieniu przez BOP instalacji PE-HD; jest to jednak tylko
„krok we w³aœciwym kierunku”, struktura produkcyjna
pozostaje bowiem nadal niepe³na (PE-LLD).
— W OWH PET ograniczeniem jest brak zbilansowania dotycz¹cego surowca oraz niepe³na struktura. Dodatkowo, w sieci wytwórczej wystêpuje luka technolo-
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giczna, istnieje bowiem jedynie ci¹g produkcyjny p-ksylen—DMT—PET, a nie ma ci¹gu p-ksylen—PTA—PET.
— OWH specjalistycznych elastomerów (ABS/SAN,
EPDM, PEBA, COPA) — nie istnieje.
— OWH specjalistycznych polimerów in¿ynieryjnych i polimerów High-end — nie istnieje.
— OWH tworzyw styrenowych i kauczuków jest ograniczony strukturalnie w zakresie poda¿y podstawowych surowców (styren, butadien). O ile, po uruchomieniu w PKN ORLEN nowej instalacji pirolizy olefinowej,
problem dostêpnoœci surowcowej butadienu jest doœæ
³atwy (przynajmniej w teorii) do rozwi¹zania, o tyle braki surowcowe etylobenzenu to ju¿ powa¿niejsza trudnoœæ. Mianowicie, jedyna krajowa, znajduj¹ca siê w Blachowni wytwórnia EB (o niewielkiej w porównaniu ze
skal¹ „globaln¹” zdolnoœci produkcyjnej 110—120 tys.
t/r.) ju¿ od d³u¿szego czasu jest przeznaczona do wy³¹czenia, a jeden z podstawowych dla niej surowców —
benzen, produkowany z benzolu koksowniczego —
w perspektywie bliskich ju¿ lat prawdopodobnie nie
bêdzie dostêpny na krajowym rynku bazy surowcowej
chemii (w efekcie sprzeda¿y aktywów Blachowni wêgierskiemu Borsodchemowi).
Rezultatem strukturalnego zacofania sieci wytwórczej w analizowanych OWH jest niekorzystny ich bilans
w sferze handlu zagranicznego. Na przyk³ad, w 2004 r.
nadwy¿ka importu nad eksportem (saldo ujemne) dotycz¹ca tylko polimerów produkowanych z BTK jako surowca przekracza³a 700 mln $.
UZASADNIONE KIERUNKI ROZWOJU PRODUKCJI
POLIMERÓW W REGIONIE

Rozwój krajowej i regionalnej produkcji polimerów,
z punktu widzenia technologii, jest uwarunkowany jedynie jej dostêpnoœci¹ (uzyskaniem licencji lub w³asnym
opracowaniem procesu). W sytuacji globalizacji rynków
i koncentracji przemys³u chemicznego, lokalizacja produkcji zale¿y od czynników ekonomicznych, z których
za najwa¿niejsze mo¿na uznaæ:
— istnienie w mo¿liwie bliskim zasiêgu logistycznym rynku (rzeczywistego lub planowanego) odbiorców produktu z wyraŸn¹ tendencj¹ do wzrostu popytu;
— konkurencyjnoœæ produkcji na obszarze kraju lub
regionu — wynikaj¹ca nie tylko z rozwi¹zañ technicznych, ale przede wszystkim z „efektu skali”;
— dostêpnoœæ surowców i pó³produktów (mo¿liwie
najni¿sze koszty pozyskania wystarczaj¹cych ich iloœci).
W ostatnich latach, ze wzglêdu na istniej¹ce tendencje, nowe inwestycje w przemyœle chemicznym dotycz¹
na ogó³ budowy jednostek o skali „globalnej” (w odniesieniu do wielkoœci instalowanych zdolnoœci produkcyjnych). Coraz powszechniejsza jest polityka inwestycyjna
prowadzona w myœl zasady „albo zdolnoœæ produkcyjna nowej instalacji bêdzie uwarunkowana jedynie mo¿liwoœciami technicznymi w realizacji aparatury, albo instalacji o danej lokalizacji... nie bêdzie”!!!
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REPREZENTATYWNE ZDOLNOŒCI PRODUKCYJNE
I PROGNOZOWANE NA TEJ PODSTAWIE
ZAPOTRZEBOWANIE POLSKI I REGIONU
NA POLIMERY WYTWARZANE Z GRUPY BTK

W celu okreœlenia wielkoœci minimalnej w zakresie
poda¿y polimerów zidentyfikowano zdolnoœci produkcyjne charakteryzuj¹ce instalacje tworz¹ce analizowan¹
sieæ wytwórcz¹ tych produktów (zw³aszcza polimerów
produkowanych z wykorzystaniem bazy surowcowej
BTK). Daje to mo¿liwoœæ oceny realnych mo¿liwoœci
wytwórczych w skali Polski i regionu EC/ECW (tabela 6).

T a b e l a 6. Reprezentatywne poziomy zdolnoœci produkcyjnej
w analizowanej sieci wytwórczej polimerów (tys. t/r.)
T a b l e 6. Representative levels of plant capacities in analyzed
polymers‘ production network (thousand ton per year)
Produkt

Poziom
przeciêtny

du¿y

w Polsce

Styren
Etylobenzen
Polistyreny:
EPPS
HIPS (ci¹g³a)
GPPS (ci¹g³a)

450

680

110
120*

45
45
45

90
90
90

PTA

250

500

90
90
200
150—200
160
50—70
15
60—80
200

180
200
400
300
240
200—290
20
130
500

Kaprolaktam

120

200

PA-6

30

85

PA-66

25

50

POM

30—40

100

PBT
PPO/PPE

30—40
10—15

80—120
30

PET (granulat)
TDI
Nitrobenzen
Anilina
MDI/PMPPI
ABS
SAN
PC
Fenol

72
50 (³¹cznie z GPPS)
brak, planowane
600
120
60
brak
brak
brak
brak
brak
brak
55
³¹cznie 150
w 2 wytwórniach
³¹czna 50,
w rozbudowie
brak
10—15, planowany
dalszy wzrost
brak
brak

*
Przeznaczona do wy³¹czenia, istniej¹ plany budowy wytwórni
120 (tys. t/r.) w nowej lokalizacji.

W IChP, na podstawie danych tabeli 6, przeprowadzono analizê krajowego i regionalnego zapotrzebowania do 2015 r. na polimery otrzymywane z wêglowodorów aromatycznych (grupa BTK). Perspektywy rynku
regionalnego wskazuj¹ na istnienie sporych szans rozwoju wytwórni nawet o skali globalnej. Nie dotyczy to
oczywiœcie wszystkich polimerów, albowiem, na przyk³ad, prognozowane zapotrzebowanie regionalne na
tworzywa High-end z regu³y okazuje siê zbyt ma³e

choæby w odniesieniu do pojedynczej wytwórni o konkurencyjnej w otoczeniu skali produkcji.
Z badañ rynku wynika, ¿e w uk³adzie regionalnym
(ECW), w perspektywie do 2015 r., realna mo¿liwoœæ
wdro¿enia dotyczy wy³¹cznie polioksyfenylenu (PPO
— IChP posiada w³asn¹ technologiê produkcji). Mo¿na
jednak wskazaæ kilka interesuj¹cych kierunków rozwoju, obejmuj¹cych poza tworzywami powszechnego zastosowania (PE, PP, PVC) równie¿ polimery oparte na
bazie surowcowej BTK. Wielkoœci prognozowanego zapotrzebowania krajowego i regionalnego na takie produkty przedstawiono w tabeli 7.

T a b e l a 7. Prognozowane na 2015 r. krajowe i regionalne
zapotrzebowanie na polimery, w tym produkowane na bazie
BTK (tys. t/r.)
T a b l e 7. Forecast of domestic and regional demand for polymers up to 2015, including those produced on BTX base (thousand
ton per year)
Polimer
PS/EPS
PET
PUR
ABS/SAN
PC
PA
PMMA
POM
PBT
PPO

Zapotrzebowanie
Polska

EC

ECW

261—398
296—352
261—286
33,0—42,8
54,8—58,3
61,7—72,6
19,0—25,5
16,6—18,0
19,3—22,3
4,9

637
858
637
104,5
147,2
177,0
62,1
40,5
47,1
12,0

1682
2266
1682
207,4
250,3
260,7
102,9
59,1
69,5
21,2

Ze wzglêdu na istniej¹c¹ krajow¹ produkcjê oraz
mo¿liwoœæ osi¹gniêcia pozycji czo³owego producenta
regionalnego, zamierzenia dotycz¹ce intensyfikacji
i rozwoju produkcji w dziale poliamidów (PA) i poliacetali (POM) wydaj¹ siê korzystne. Planowane przez PKN
ORLEN uruchomienie instalacji o du¿ej skali wytwarzaj¹cej PTA (600 tys. t/r.) i przetwarzaj¹cej go na PET, mo¿na uznaæ za dobrze uzasadnione. Zamierzone przedsiêwziêcie maj¹ce na celu konsolidacjê aktywów w dziedzinie PS/EPS na obszarze Polski i Czech (F. Ch. Dwory
S.A./Kaucuk Kralupy S.A.), z utworzeniem firmy o parametrach europejskich, równie¿ wydaje siê w³aœciwe.
Interesuj¹cy rozwa¿any projekt dotycz¹cy rozwoju produkcji PUR w Polsce wymaga jednak du¿ego zaanga¿owania kapita³owego, konieczna jest bowiem integracja
surowcowa ci¹gu TDI z rozbudow¹ zdolnoœci produkcyjnych, budowa nowych kompletnych ci¹gów produkcji MDI i dalsza istotna intensyfikacja produkcji polioli.
W uk³adzie regionalnym istniej¹ równie¿ szanse na
realizacjê przysz³ych inwestycji, np. w odniesieniu do
produkcji poliwêglanów, poli(metakrylanu metylu)
b¹dŸ poli(tereftalanu butylenu). Z punktu widzenia
mo¿liwoœci uruchomienia produkcji w Polsce, najmniej
przekonuj¹ca jest perspektywa zaanga¿owania siê
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w produkcjê ABS/SAN ze wzglêdu na koniecznoœæ budowy bardzo du¿ych linii produkcyjnych — obecnie korzystne wydaj¹ siê instalacje o wydajnoœci wiêkszej ni¿
200—250 tys. t/r., co jednak nie koreluje z prognozowanym zapotrzebowaniem rynku.
PODSUMOWANIE

Przedstawione w niniejszym artykule prognozy
i oceny aktualnych mo¿liwoœci maj¹ charakter spekulatywny, wynikaj¹ bowiem z analizy wybranych zale¿noœci pomiêdzy strumieniami produktów w obszarze
przemys³ — rynek. S¹ one wy³¹cznie efektem rozwa¿añ
i nie stanowi¹ sformalizowanych „programów rozwoju”. Dane te pozwalaj¹ jednak na wstêpn¹ orientacjê
w mo¿liwych kierunkach rozwoju produkcji polimerów
wytwarzanych na podstawie bazy surowcowej BTK.
Jednym z najwa¿niejszych czynników przes¹dzaj¹cych
o realnej mo¿liwoœci uruchomienia danej produkcji jest
i bêdzie dostêpnoœæ podstawowych surowców (wêglowodory aromatyczne). Ale to ju¿ inny problem, który
zamierzamy przedstawiæ w niedalekiej przysz³oœci.
Przedstawione powy¿ej analizy i oceny wykonywano
w IChP w 2005 r. w ramach studiów w³asnych. Kompletne
opracowanie dostêpne jest na zasadach komercyjnych.
ZA£¥CZNIK

Skróty nazw omawianych chemikaliów i produktów
ABS — kauczuki (lateksy) akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowe
BTK — benzen, toluen, ksylen
LCP — polimery ciek³okrystaliczne (Liquid Crystal
Polymers)
MDA — metylenodifenylenodiamina
MDI — diizocyjanian metylenodifenylenu
PA — poliamidy (ogólnie)
PBR — polibutadien (kauczuk polibutadienowy)
PBT — poli(tereftalan butylenu)
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PP — polipropylen
PS — polistyren
GPPS — polistyren ogólnego stosowania
HIPS — polistyren wysokoudarowy
EPS — polistyren piankowy
PEI — polieteroimidy
PES — polieterosulfony
PEEK — polietero-eteroketon
PMMA — poli(metakrylan metylu)
POM — poliacetale (polioksymetyleny)
PPE — polieterofenylen
PPO — polioksyfenylen
PC — poliwêglany
PPS — poli(siarczek fenylenu)
PUR (PU) — poliuretany
PSU — polisulfony
PTA — kwas tereftalowy oczyszczony
PTFE — politetrafluoroetylen
PET — poli(tereftalan etylenu)
SAN — kopolimer styren/akrylonitryl
SM — styren (monomer)
TDA — toluilenodiamina
TDI — diizocyjanian toluilenu
Skróty ekonomiczne
OWH — obszar wytwórczo-handlowy
PKB — dochód narodowy
PKB/GL — dochód narodowy na g³owê ludnoœci
(per capita)
Skróty nazw geograficznych, organizacji i instytucji
miêdzynarodowych
APME — Association of Plastics Manufacturers in
Europe
UE — Unia Europejska
ECW — kraje Europy Centralnej i Wschodniej
EC — kraje Europy Centralnej
EKD — europejska klasyfikacja dzia³alnoœci
VKE — Verband Kunststofferzugende Industrie

