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Optymizm mimo wyzwań
Fundacja PlasticsEurope Polska zaprezentowała szacunkowe
wyniki branży tworzyw sztucznych w naszym kraju za rok 2020.
Mimo, iż był to rok pandemii, a na świecie popyt na tworzywa
nieznacznie spadł, Polska odnotowała około trzyprocentowy
wzrost zapotrzebowania, a zatrudnienie w branży pozostało na
stabilnym poziomie. To cieszy tym bardziej, że sektor polimerowy to ważna część polskiej gospodarki, odpowiadający za blisko
dziewięć procent miejsc pracy w całym przetwórstwie przemysłowym.
Sektor poradził sobie dość dobrze z pandemią, nie oznacza
to jednak, że nie ma powodów do zmartwień. W odpowiedzi na
ankietę Fundacji PlasticsEurope Polska przedstawiciele branży
sformułowali podstawowe czynniki hamujące rozwój. Na czele
listy pojawiły się niestabilne przepisy prawne, co nie dziwi zważywszy na fakt, że legislacja w naszym kraju wciąż się zmienia,
brakuje też spójnych, przemyślanych wytycznych w sprawach
tak ważnych dla branży jak system kaucyjny czy Rozszerzona
Odpowiedzialnosć Producenta. Warto tu przypomnieć, że na

kilka tygodni przed wejściem z życie dyrektywy Single UsePlastics, w Polsce wciąż brakuje przepisów wykonawczych!
Brak stabilnych, przewidywalnych warunków prowadzenia
biznesu to nie wszystko. Kryzys surowcowy i związane z nim
drastyczne podwyżki tworzyw sprawiły, że w kilka tygodni
rentowność wielu przedsiębiorstw stanęła pod znakiem zapytania. Już dawno sektor polimerowy nie zmagał się z tak dużymi
wyzwaniami.
Mimo to - jak pokazała ankieta PlasticsEurope Polska - większość przedsiębiorców deklaruje chęć dalszego inwestowania
i mimo generalnie słabych nastrojów, nie opuszcza gardy.
Doskonale widać to w segmencie opakowań, którym poświęciliśmy sporą część bieżącego numeru „Plastime Magazine”. Jak
producenci opakowań przetrwali pandemię? Jaka jest obecnie
kondycja branży i co ją napędza? O tym wszystkim piszemy
w naszym opakowaniowym bloku tematycznym, do którego
lektury serdecznie zapraszam.
Remigiusz Gałązka
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