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Pod presją:
Producenci tworzyw sztucznych skonfrontowani
z wyjątkowo wysokimi cenami energii i surowców
Pod koniec roku branża PCW nadal boryka się z trudną sytuacją zaopatrzeniową i ciągłym
wzrostem cen na rynku. Wciąż pojawiają się oświadczenia o działaniu siły wyższej. Ceny
energii elektrycznej i gazu rosną w niewiarygodnym tempie. Sytuacja ta mocno uderza
w cały łańcuch wartości przemysłu tworzyw sztucznych.

Sytuacja w zakresie zaopatrzenia w polichlorek winylu i inne ważne polimery jest nadal trudna:
Producenci tworzyw sztucznych stale stają przed poważnymi wyzwaniami z powodu
poważnych niedoborów ważnych surowców i utrzymującego się ekstremalnego wzrostu cen. W
okresie od stycznia do września 2021r. producenci surowców zgłosili dodatkowo 81
przypadków działania siły wyższej.
Oprócz wąskiego gardła na rynku surowców na całym świecie rosną ceny gazu i energii, co ma
dramatyczne konsekwencje dla całego łańcucha wartości w przemyśle tworzyw sztucznych.
Według danych Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego (VCI), ceny energii
elektrycznej i gazu wzrosły w ciągu ostatniego roku czterokrotnie. Dynamiczny wzrost cen
energii jest niepokojący.
Rynek surowców istotnych dla firm członkowskich IVK Europe, PCW, plastyfikatorów i
dodatków, osiągnął punkt krytyczny. Nadal zdarzają się czasowe wyłączenia zakładów
produkcyjnych. Ponadto, wciąż borykamy się z brakiem importu z Ameryki Północnej i Azji. Dla
firm członkowskich, załamanie marż jest dramatyczne.
Ze względu na tę niepewną sytuację, firmy członkowskie IVK Europe muszą wydłużać terminy
dostaw, alokować ilości dostaw, a w niektórych przypadkach nawet odrzucać zamówienia.
Firmy członkowskie muszą przenosić wzrost cen surowców na swoich klientów.
Branża tworzyw sztucznych nie spodziewa się poprawy sytuacji przed połową lub końcem
przyszłego roku.
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