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Od "działania siły wyższej" do "działań akcjonariuszy" w przemyśle petrochemicznym 

 

Wiarygodność europejskiego przemysłu produkcji polimerów nadal budzi poważne obawy, jako że  

ponad 40 sytuacji „siły wyższej” zostało zgłoszonych w okresie tylko czterech miesięcy. W związku z 

tym nagłym brakiem surowca, linie produkcyjne w całej Europie są zmuszone do zatrzymania na 

poziomie przetwórstwa tworzyw sztucznych, alarmując tym  samym właścicieli marek i producentów 

OEM. Tymczasem ceny surowców nadal rosną do rekordowych poziomów z powodu braku 

materiałów. 

"EuPC stworzyła Europejski Sojusz dla Polimerów podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólnego w 

Warszawie w celu zjednoczenia wszystkich sił w walce z tą nieuzasadnioną sytuacją. Po miesiącach 

notowań niskich cen ropy naftowej przemysł petrochemiczny wydaje się zdecydowanie odzyskiwać 

marże w łańcuchu wartości tworzyw sztucznych, zatrzymując krakery w Europie jeden po drugim. 

Ta sytuacja jest bardzo poważna, powoduje ryzyko utraty przyszłych klientów dla producentów 

surowców tworzyw i wzbudza antymonopolowe obawy. Ze względu na zwiększoną presję 

stowarzyszeń handlowych, użytkowników, producentów sprzętu i właścicieli marek, władze UE 

zaczynają się pilnie przyglądać zgłoszonym  sytuacjom „siły wyższej "- powiedział Michael Kundel 

prezydent EuPC. 

Europejski Sojusz dla Polimerów  dostarczy szczegółowe informacje na temat aktualnego rynku 

polimerów i wesprze użytkowników surowców  poprzez sieć krajowych stowarzyszeń  przetwórców 

tworzyw sztucznych, jak również pomoże  firmom wnioskującym o zawieszenie niektórych należności 

celnych przywozowych do UE w celu złagodzenia bieżących niedoborów na rynkach polimerów – w 

sytuacji, która prawdopodobnie nie ulegnie  poprawie w najbliższej przyszłości. Niektóre firmy nie 

przetrwają tego okresu ze względu na brak wystarczających ilości towaru na składzie, konsekwencji 

niskiego popytu w roku 2014. W rezultacie, te firmy mogą stanąć przed ewentualnymi bankructwami. 

Europejski Sojusz dla Polimerów będzie także inicjować badania na temat kondycji obszarów 

produkcji polimerów w Europie  wraz z przemysłem i niezależnymi ekspertami, w celu zapewnienia 

większej przejrzystości w zakresie przyszłego rozwoju tych obszarów. Według istniejących informacji 

rynkowych, niektóre obszary zgłosiły ponad 11 deklaracji siły wyższej w ciągu dwóch lat, i sytuacja nie 

ulega poprawie. 

Sojusz oceni również potencjalną pomoc prawną dla firm, które nie mają innej opcji, jak tylko 

poszukiwanie drogi prawnej przeciwko  dostawcom polimerów w związku z wątpliwymi deklaracjami 

„siły wyższej”. Działania prawne poddadzą analizie zobowiązania wynikające z umowy. Sojusz będzie 

również stymulować dyskusje na temat satysfakcji klientów w całej UE.  
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Sojusz przyjmie formę europejskiej koalicji, ponad przemysłem przetwórstwa tworzyw sztucznych i 

będzie otwarty dla wszystkich firm i stowarzyszeń w Europie, które potrzebują więcej informacji na 

temat prowadzenia własnej działalności w odniesieniu do polimerów przez najbliższe 5-10 lat. Będą 

prowadzone poszukiwania możliwości importu większej ilości  surowców spoza UE (gdzie istnieją 

bardziej nowoczesne zakłady produkcyjne)  wraz z potencjalnym utworzeniem platformy grup 

zakupowych (zgodnie z prawem konkurencji UE). 

Strona internetowa Europejskiego Sojuszu dla Polimerów będzie otwarta  przez pewien czas we 

współpracy z Polyglobe i kancelarią Swiss King & Spalding   za pośrednictwem strony  Polymer 

Comply Europe (www.polymercomplyeurope.eu/what-we-offer/polymers- Europa-alliance). Firmy i 

organizacje zawodowe będą miały okazję dołączyć bez opłat w czasie aktywności strony. 

 Ron Marsh zajmie się doprowadzeniem  Sojuszu do jego strategicznych celów i przekaże raport  

Komitetowi Sterującemu EuPC. 

"Wszyscy przetwórcy  tworzyw sztucznych w Europie mają teraz możliwość  oceny ich dostawców 

polimeru zgodnie ze specyficznymi kryteriami klienta, mamy  nadzieję, że  podstawowe zasady 

handlowe i etyczne będą  przywrócone. Najlepszy dostawca polimerów  dla Europy zostanie 

ogłoszony w przyszłym roku t.j. w 2016  podczas dorocznego zgromadzenia EuPC w Lyonie, we 

Francji. Mam nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie do tego czasu "powiedział Ron Marsh. 

 

 

 

 

 

 

O Europejskim Stowarzyszeniu Przetwórców Tworzyw Sztucznych EuPC 

EuPC jest wiodącym stowarzyszeniem handlowym na szczeblu UE, z siedzibą w Brukseli, reprezentującym przetwórców 

tworzyw sztucznych. Obecnie skupia  51 Europejskich  stowarzyszeń krajowych i europejskich stowarzyszeń branżowych; 

reprezentuje blisko 50.000 firm, produkujących ponad 45 milionów ton produktów z tworzyw sztucznych rocznie. Europejski 

przemysł tworzyw sztucznych przyczynia się w znacznym stopniu do zasobności  Europy poprzez upowszechnianie 

innowacyjnych rozwiązań i jakości życia obywateli oraz umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także 

ochronę klimatu. Ponad 1,6 miliona ludzi w UE jest zatrudnionych w  firmach przetwórstwa tworzywa sztucznych  (głównie 

MŚP), firmy te  generują obroty o wartości przekraczającej 300 mld € rocznie.  

W przypadku pytań związanych z informacją prosimy o kontakt z  Marguerite  Korenblit                                        

(Marguerite.Korenblit@eupc.org)  telefon +32 (0) 273 963 79. 

 


