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POSTULATY SĄ WYNIKIEM I DEBATY W RAMACH
KAMPANII "POLSKA CHEMIA"

Polska

Izba

Przemysłu

Chemicznego

(PIPC)

jest

organizacją

reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji
publicznej krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych.

Kampania „Polska Chemia” to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego i jedyne tego typu przedsięwzięcie promujące tak
istotny dla polskiej gospodarki sektor przemysłu.

"Bez sprawnie działającej chemii nie ma farmacji i medycyny, części
działalności przemysłu spożywczego, transportu. Polska Chemia powinna
być traktowana jako strategiczny, czyli niezbędny z punktu widzenia
bezpieczeństwa kraju obszar gospodarki. Apelowaliśmy o to do
administracji jako Polska Izba Przemysłu Chemicznego" – mówił podczas
I Debaty Kampanii "Polska Chemia" Prezes PIPC Tomasz Zieliński.

PARTNERZY STRATEGICZNI KAMPANI "POLSKA CHEMIA":

ANKIETA PIPC 2020
WPŁYW
STANU EPIDEMII
NA DZIAŁALNOŚĆ
PRZEDSIĘBIORSTW
PRZEMYSŁU
CHEMICZNEGO

Celem ankiety było zebranie ogólnych i statystycznych danych
dotyczących obecnego oraz przewidywanego wpływu oraz
skutków

stanu

epidemii

na

funkcjonowanie

i

rozwój

przedsiębiorstw branży chemicznej.
Ankieta

skierowana

była

do

podmiotów

produkcyjnych,

dystrybucyjnych, oraz innych podmiotów, które współpracują
lub/i świadczą usługi dla podmiotów sektora chemicznego.

Rysunek 1: Polska Chemia w liczbach
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ZMNIEJSZENIE WOLUMENU PRODUKCJI
W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM

Zmniejszenie wolumenu produkcji ma wpływ na kondycję sektora
chemicznego - a co za tym idzie - całej narodowej gospodarki. Aż 66%
ankietowanych firm zmniejszy swój wolumen produkcji w różnym
zakresie procentowym.
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REDUKCJA ZAMÓWIEŃ
W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM

Redukcje zamówień ma wpływ na kondycję sektora chemicznego - a
co

za

tym

idzie

ankietowanych

firm

-

całej

narodowej

zakłada,

że

ilość

gospodarki.
zamówień

Tylko

23%

pozostanie

na

dotychczasowym poziomie. Według 26% firm redukcja zamówień
wyniesie 20-35%.
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REDUKCJA INWESTYCJI
W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM

Redukcje inwestycji ma wpływ na kondycję sektora chemicznego - a co
za tym idzie - całej narodowej gospodarki. Aż 21% ankietowanych
spółek zapowiada redukcję na poziomie 20-35%. Ponad połowę
ankietowanych spółek (59%) podejmie działania mające na celu
redukcję inwestycji.

POSTULATY PIPC
ADMINISTRACJA
KRAJOWA

POSTULAT 1.
Traktowanie przemysłu chemicznego jako strategicznego, przede
wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa gospodarki kraju
i życia Polaków a co a tym idzie ustanowienie całego przemysłu
chemicznego częścią infrastruktury krytycznej.

POSTULAT 2.
Zwiększenie pewności prawa przez tworzenie trwałych i konkretnych
ram regulacyjnych pozwalających na funkcjonowanie Polskiej Chemii
bez dodatkowych trudności i zbędnych wątpliwości.

POSTULAT 3.
Zapewnienie Polskiej Chemii bezpieczeństwa łańcucha dostaw
poprzez zniesienie obciążeń logistycznych.

POSTULAT 4.
Minimalizowanie zagrożeń dla funkcjonowania przedsiębiorstw
przemysłu chemicznego poprzez współpraca w zakresie budowania
realnego wsparcia tj. jasnych i możliwych do wdrożenia rozwiązań.

POSTULATY PIPC
KOMISJA
EUROPEJSKA

POSTULAT 1.
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz bezpieczeństwa
dostaw do Europy.

POSTULAT 2.
Wprowadzenie odpowiednich środków wyrównawczych na granicy
UE (nie będących alternatywą dla darmowych przydziałów emisji),
które będą skutecznie przeciwdziałały ucieczce emisji.

POSTULAT 3.
Troska o konkurencyjność europejskiej gospodarki.

POSTULAT 4.
Dostosowanie założonych planów wdrożenia Green Deal do obecnej
sytuacji

gospodarczej.

Zapewnienie

elastyczności

kluczowych

terminów regulacyjnych związanych z polityką klimatyczną

m.in.

wdrożenie BAT oraz przedłużenie terminów uprawnień ETS.

POSTULAT 5.
Uwzględnienie w European Recovery Action Plan działań mających
na celu wzmocnienie europejskiej gospodarki. Plan nie powinien
zawierać nowych zobowiązań dla sektora chemicznego, powinien
stanowić formę wsparcia.

"Grupa Azoty jest w tym momencie dostawcą usług kluczowych w zakresie
mediów energetycznych. Zakłady mają status obszarów lub obiektów dla
obronności

interesu

gospodarczego

państwa

oraz

bezpieczeństwa

publicznego. W łańcuchu produkcji żywności uwzględnione są nawozy
Grupy Azoty. Należy pamiętać, że Grupa posiada swoje portfolio
roztworów do uzdatniania wody. (...) według nas kluczowa byłaby analiza
tej infrastruktury w stanie nadzwyczajnym a także w normalnych
okolicznościach."
Wojciech Satora
Dyrektor ds. Projektów Innowacji Technologicznych, Grupa Azoty S.A.

"W PKN ORLEN wydaje się nam, że KE powinna zwrócić uwagę na trzy
aspekty: bezpieczeństwo energetyczne Europy, ponieważ widać jak jest
to ważne. Na bezpieczeństwo dostaw dla Europy i na konkurencyjność
gospodarki. (...) ważny wniosek stanowi także strategia doboru
dostawców. COVID-19 pokazuje nam, że najtańszy surowiec w krótkim
terminie to nie jest zawsze optymalne rozwiązanie w długim terminie.
Często można posiłkować się dostawami taniego surowca z zewnątrz, z
czasem nawet spoza Europy, ale przy trudnościach i zawirowaniach (...),
warto mieć lokalne wsparcie."
Wojciech Kozłowski
p.o. Dyrektora Biura Rozwoju, PKN ORLEN S.A.
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UŻYTECZNOŚĆ ROZWIĄZAŃ
ZAPROPONOWANYCH W TARCZY
ANTYKRYZYSOWEJ A PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Aż 51,3% ankietowanych przedsiębiorstw w ogóle nie skorzystała z
rozwiązań przedstawionych z Tarczy Antykryzysowej. Tylko niektóre
ze wskazanych rozwiązań mogło wykorzystać 46,2% ankietowanych
firm.

PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE
Obecna

sytuacja

budowania

epidemiologiczna

szeregu

niepewności

przyczynia

wśród

się

do

przedsiębiorstw

przemysłu chemicznego.
Cała Polska Chemia jest potężnym tworem gospodarczy,
który

zapewnia

sprawne

funkcjonowanie

krajowej

gospodarki - chcemy podtrzymywać ten trend, dlatego
zabezpieczenie funkcjonowania tej gałęzi rynku powinno być
w czołówce zadań administracji krajowej.
Ponadto, jednym z kluczowych celów administracji krajowej
powinno stać się zahamowanie spadku produkcji sprzedanej
w przemyśle chemicznym, który w marcu osiągnął poziom
niemal

7%

gospodarcze,

wobec

poprzednich

obostrzenia

okresów.

rynkowe,

brak

Obostrzenia
przepływu

towarów to tylko część czynników, które wpływają na
obecną sytuację Polskiej Chemii.
Polska Chemia potrzebuje pewności prawnej. Przedsiębiorcy
powinni otrzymywać jasne i konkretne rozwiązania, który
mogą szybko wdrożyć.
Jako sektor mający kluczowy wpływ na rozwój narodowej
gospodarki postulujemy o niezbędne wsparcie!
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