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Przemysł tworzyw sztucznych 
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Światowa produkcja tworzyw sztucznych (mln. ton) 

Źródło : PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Coversio Market & Strategy GmbH 

2016 - 335 mln.t 



Przetwórstwo tworzyw sztucznych w Polsce                         

2017 vs. 2016 

          2017 ( 2016 = 100) 
• Produkcja sprzedana wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy 

(ceny stałe)    :   109,5 

• Ceny sprzedaży wyrobów  :  100,1  

• Zapotrzebowanie na polimery (ilości) : 106,9 

• Inwestycje : 104,9 
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źródło: GUS 



Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w UE i Polsce 
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źródło: PEMRG/Consultic 

6,6% 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zużycie 

polimerów w 

UE (mln t)  
49,5 52,5 48,5 45,0 46,4 47,0 45,9 46,3 46,3 49,0 49,9

Zużycie 

polimerów w 

Polsce (mln t)
2,2 2,5 2,4 2,3 2,5 2,7 2,8 2,9 2,9 3,1 3,3
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W wyniku utrzymania stałej produkcji 

w UE, jej udział w światowej 

produkcji maleje  2006 – 25 % 

2016– 18 %  

W 2016 roku zapotrzebowanie 

przetwórców na polimery w Polsce 

wzrosło o 6,9 % w stosunku do 

roku poprzedniego 

źródło:  PlasticsEurope 
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źródło:PEMRG/Consultic 

Największy potencjał wzrostu ma 

sektor opakowań i motoryzacji 



Czy naprawdę musimy coś 

zmieniać ? 
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 Raczej tak…………. 

Świat -  całość emisji CO2 



Globalny koszt środowiskowy stosowania tworzyw 

sztucznych (2015) 

• Koszt środowiskowy art. konsumpcyjnych i opakowań z tworzyw sztucznych wyniósł  

139 mld USD  

 

• Koszt zawiera koszty  związane z emisją gazu cieplarnianego ; zanieczyszczeń 

powietrza, wody i gleby; zmniejszenia zasobów wody; wpływu na oceany oraz  inne 

koszty środowiskowe wytworzone przez łańcuch wartości przemysłu tworzyw 

sztucznych 

• Koszt środowiskowy dla tworzyw sztucznych = 1654 USD/t 

• Koszt środowiskowy dla materiałów alternatywnych = 1558 USD/t 

 

•  139 mld USD = 20 % sumy przychodów przemysłu tworzyw sztucznych 

 

•  Może zastąpić tworzywa innymi materiałami ? 
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Koszt środowiskowy dla społeczeństwa i gospodarki                                      

- tworzywa sztuczne vs. materiały alternatywne (2015) 

11   Źródło: Trucost  
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Koszt środowiskowy obecnej produkcji art. konsumpcyjnych z tworzyw sztucznych 

vs. bardziej zrównoważona vs. materiały alternatywne ( 2015) 

  Źródło: Trucost  



Koszt środowiskowy obecnej produkcji art. konsumpcyjnych z tworzyw 

sztucznych vs. alternatywy ( 2015) 
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mld USD Niskoemisyjny 

transport i  

źródła energii 

do produkcji,  

poprawa 

zarządzania 

odpadami i 

eko-

projektowanie 

opakowań 



Butelki PET vs. szklane                                          
(LCA dla butelek 50 ml,100 ml,200 ml,500 ml) 

 

14 Źródło: Ecoassessment Center of Excellence, GE 
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              Struktura zużycia surowca do produkcji tacek PET 

Tacki PET mają wysoki potencjał przydatności do recyklingu, z możliwościami 

ciągłego zwiększania poziomu  odzysku przy odpowiednim eko-projektowaniu 

źródło: EuPC 
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Sytuacja obecna  

Możliwa  przyszłość 

źródło: EuPC 
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NACZYNIA: Wyniki analizy wpływu cyklu życia według "celu” scenariusz końca życia 

Jednostka funkcjonalna: 1000 zastosowań naczynia zawierającego posiłek 

Źródło Pro.mo Italy 



Możliwości ograniczenia śladu środowiskowego 

opakowań z tworzyw sztucznych 

 Eko-Projektowanie  etykiety, kolor 

opakowań, materiał z jednego 

polimeru, mniej materiału do tej samej 

aplikacji 

 Zastosowanie tworzyw 

biodegradowalnych/kompostowalnych 

do określonych aplikacji     catering, 

worki na odpady organiczne) 

 Lepsze zarządzanie odpadami  

wzrost poziomów selekcji i recyklingu 

 Lepsze zarządzanie miejscami doraźnej 

konsumpcji   (parkingi, plaże, 

miejsca biwakowe itp.) 

 

Wzrost świadomości 

ekologicznej społeczeństwa 

 Korzystanie przy  produkcji  z 

energii niskoemisyjnej 

 Niskoemisyjny transport 
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Dziękuję za uwagę 
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Aby podjęć decyzję w GOZ czy określony materiał preferować w opakowaniach należy 

wcześniej przeprowadzić porównawczą Analizę Cyklu Życia dla wybranego produktu 


