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się w kręgu zainteresowania Państwa
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Surowców brak,
ceny szaleją:
branża w kryzysie
Branża polimerowa od kilku miesięcy boryka się niespotykanym od lat na taką skalę kryzysem surowcowym. Pierwsze oznaki nadciągających kłopotów pojawiły się jeszcze w grudniu 2020,
a już na przełomie lutego i marca Europejskie Stowarzyszenie
Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC) sygnalizowało
poważne problemy na rynku: niedobór surowców i gwałtowny
wzrost cen sprawiły, że europejscy przetwórcy w kilka tygodni
znaleźli się w trudnej, pogarszającej się z tygodnia na tydzień
sytuacji, o czym informowaliśmy na portalu IMCH. O skali niepewności, jaka towarzyszyła branży świadczy gwałtowne zainteresowanie, z jakim spotkały się nasze publikacje: sam wpis
na LinkedIn odwołujący się do jednej z informacji o niedoborach surowców w ciągu dosłownie kilku godzin zyskał ponad trzy
tysiące wyświetleń. Przez kolejne tygodnie razem z resztą branży
obserwowaliśmy rozwój sytuacji. Rozmawialiśmy z przetwórcami, którzy wyrażali coraz większy niepokój. Poprosiliśmy też
producentów i dystrybutorów tworzyw o komentarz - wypowiedzi te zebraliśmy w otwierajacym ten numer bloku poświęconym
kryzysowi na rynku surowców.
No dobrze, ale czy oprócz problemów, w branży polimerowej
działo się coś pozytywnego? Otóż w czasie, gdy Europa i USA
zmagały się z kolejną falą pandemii, na Dalekim Wschodzie
powiało normalnością: w pierwszej połowie kwietnia odbyły się
największe azjatyckie targi przetwórstwa tworzyw sztucznych
i gumy Chinaplas 2021, które - wobec szalejącego na świecie
koronawirusa - stały się jednocześnie największym tegorocznym wydarzeniem globalnego biznesu polimerowego. O tym, co
przygotowali na tę imprezę czołowi producenci maszyn, tworzyw
i dodatków, pisze Andrzej Wolański.
Wracając na krajowe podwórko, nie sposób nie wspomnieć
o rodzącym się w Polsce systemie kaucyjnym na opakowania.
Rozmawiamy na ten temat z Mariuszem Musiałem, dyrektorem zarządzającym ALPLA Poland, który ostatnio stanął na
czele nowej sekcji w Polskim Związku Przetwórców Tworzyw
Sztucznych, w całości poświęconej tematyce depozytowej. Dobra
wiadomość jest taka, że Polacy popierają wprowadzenie kaucji
na opakowania. Teraz wystarczy taki system dobrze przemyśleć
i jak najszybciej wprowadzić w życie, za co z pewnością wdzięczna będzie nam przyroda oraz przyszłe pokolenia. Nie możemy
wszakże zapominać, że - cytując za Antoine de Saint-Exupérym
- Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, ale pożyczamy ją
od naszych dzieci. Musimy ją zwrócić w jak najlepszym stanie.
Remigiusz Gałązka
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Europa jest importerem netto surowców
polimerowych i dlatego
jest niezwykle podatna
na zakłócenia na rynku.
Obecne niedobory są
spowodowane poprawiającą się koniunkturą w gospodarce światowej w połączeniu z eksportem tworzyw
sztucznych z Europy do Azji i Ameryki
Północnej. Ponadto popyt na niektóre
surowce używane do produkcji artykułów
chroniących przed COVID-19 jest niezwykle wysoki. Do sytuacji przyczyniają się
również problemy logistyczne związane z
brakiem kontenerów, a także mniejsza produkcja tworzyw sztucznych w USA.
Ron Marsh, przewodniczący
Polymers for Europe Alliance
Zainteresowanie certyfikacją jest wyraźnym
sygnałem, że branża, a
także uczestnicy łańcucha wartości tworzyw
sztucznych, szukają
wiarygodnych schematów, aby w spójny sposób przedstawiać
i raportować o swoich celach w zakresie
zrównoważonego rozwoju. RecyClass
spełnia ich wymagania.
Gian de Belder, przewodniczący
rady doradczej w RecyClass

Cały świat dąży do zrównoważonego rozwoju,
stara się być bardziej
„eko”, a Polska Chemia,
jako sektor kluczowy i
odpowiedzialny społecznie, chce dawać dobry
przykład. A niestety nie zawsze widać, jak
jest duży, bo nie zauważamy na co dzień
rozwoju materiałów do turbin wiatrowych,
lekkich tworzyw, biopaliw, itp. Zielonej
rewolucji bez chemii nie będzie.
Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
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