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Co nas czeka w  2021?
21  Na przekór pandemii:  

Trendy branżowe  
w 2021 roku
Epidemia Covid-19 mocno namie-
szała w prognozach rozwojowych 
dla przemysłu, przyspieszając postęp 
w jednych dziedzinach, a spowalnia-
jąc w innych. Czego spodziewać się w 
2021 roku?. 

27  Stagnacja w inwestycjach, 
odbicie w zamówieniach
Pierwszy w 2021 roku pomiar 
Barometru EFL wskazuje na wciąż 
pesymistyczne lecz stabilne nastro-
je wśród 
przed-
sta-
wicieli 
sektora 
MSP.

28  Rynek pracy:  
będą rekrutacje
Czy pandemia nieodwołalnie zakoń-
czyła „rynek pracownika”? Okazuje 
się, że niekoniecznie: firmom wciąż 
brakuje specjalistów i mimo kryzysu 
planują rekrutacje.

Circular Economy
32  Nowe technologie  

przetwarzania odpadów
Mechaniczny recykling odpadów 
z tworzyw ma zasadniczą słabość: 
jakość materiału wyjściowego zale-
ży od jakości surowca. Dlatego tak 
wielkie nadzieje poukłada się obecnie 
w odzysku chemicznym.

Tworzywa i dodatki
40  Dostawcy surowców  

do PTS w Polsce
Alfabetyczne Zestawienie Produ
centów i Dystrybutorów tworzyw 
sztucznych, barwników oraz dodat-
ków do przetwórstwa w Polsce.

Maszyny i urządzenia
56  Cyfrowa transformacja  

w ramach globalizacji  
łańcucha dostaw
Nowe stacjonarne spektrofotometry 
serii CM36dG zapewniają wysoce 
precyzyjne zarządzanie barwą. Dwa 
modele z serii oferują jednoczesny 
pomiar barwy i połysku.

Kompozyty
59  Kompozyty betonowo- 

-polimerowe
Rośnie zainteresowanie technologia-
mi umożliwiającymi wzmacnianie 
betonu plastikiem. Rozwiązania tego 
typu zmniejszają ciężar ogólny kon-
strukcji i nie są narażone na koroz-
ję, ponadto ze względu na znaczną 
dostępność surowców nadających się 

do recyklingu 
mogą być 

względnie 
tanie.
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Rok 2020 zaczął się niewinnie: w niewielkim Wałbrzychu rada 
miasta przeforsowała „uchwałę antyplastikową”. Kiedy już wyda-
wało się, że to jedyne wyzwanie dla branży polimerowej na naj-
bliższe miesiące, nagle pojawił się koronawirus. To zupełnie zmie-
niło rynek, a większość analiz od razu poszła do kosza. Jak pisze 
Agata Świderska w artykule o trendach branżowych na 2021 rok, 
na krótko przed wybuchem pandemii firma analityczna Grand 
View Research prognozowała, że w latach 2020-2027 branża prze-
twórstwa tworzyw sztucznych będzie rosła w tempie ponad trzech 
procent rok do roku, a największym stymulatorem tego wzrostu 
będzie rosnący popyt ze strony sektora budowlanego, motoryza-
cyjnego oraz produkcji elektroniki. Niespodziewany, zupełnie bez-
precedensowy lockdown całego świata, jaki obserwowaliśmy wio-
sną sprawił, że tego rodzaju prognozy przestały mieć rację bytu.

Z drugiej strony, mimo pandemii nie zmieniły się najważ-
niejsze trendy i kierunki rozwoju - przynajmniej jeśli chodzi o 
tworzywa sztuczne. Już na początku lockdownu Unia Europejska 
dała wyraźny sygnał: od „dyrektywy plastikowej” nie ma odwro-
tu, a na prośbę branży o przedłużenie terminu jej wejścia w życie 

Bruksela pozostała głucha. Co dalej? Słowa-klucze na 2021 rok  
to nadal automatyzacja, Przemysł 4.0, gospodarka cyrkularna  
i związany z nią recykling. 

Ten ostatni już na dobre zagościł w branżowej rzeczywistości 
- świadczy o tym chociażby jego stała obecność w branżowych 
mediach. W bieżącym wydaniu „Plastime Magazine” Joanna 
Domińska opisuje nowe technologie przetwarzania odpadów. 
Rozmawiamy też z Agnieszką Sieczkowską z ML Polyolefins - 
firma przeszła właśnie certyfikację EuCertPlast. Pani Agnieszka 
Sieczkowska wyjaśnia czym jest to świadectwo jakości i jak prze-
biegał proces audytu. 

Jaki będzie rok 2021? Pod wieloma względami podobny do 
ubiegłego: szczepionki nie uporają się z koronawirusem jeszcze 
przez wiele miesięcy, a gospodarki świata, no może poza chiń-
ską, jeszcze długo nie ruszą pełną parą. Co więc możemy zrobić? 
Przede wszystkim nie poddawać się. A także zadbać, aby ten 
nowy rok nie przyniósł nam nowych problemów, tylko rozwiąza-
nie starych.

Remigiusz Gałązka

Nowy rok, stare problemy
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