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A n a l i z y  i  P r o g n o z y

WALDEMAR SOBAŃSKI

N
iemieckie stowarzyszenie pro-
ducentów opakowań z two-
rzyw (IK - Industrievereinigung 
Kunststoffverpackungen) publi-

kuje bardzo pesymistyczne prognozy na 
III kwartał 2013. Koniunktura w tej branży 
pogarsza się w Niemczech z kwarta-
łu na kwartał. Przyczyną są gwałtownie 
rosnące ceny energii elektrycznej. Wzrost 
powodują wysokie dopłaty do energii 
ze źródeł odnawialnych, których ciężar 
ponoszą niemieccy przedsiębiorcy. 

Wzrost cen energii niemieccy produ-
cenci próbują przełożyć na ceny swoich 
opakowań, ale to powoduje, iż prze-
stają być konkurencyjni i wypadają z 
międzynarodowych rynków. Konkurenci 
Niemców korzystają ze znacznie niż-
szych cen energii. Dla przykładu, ceny 
energii w Francji są o połowę niższe, 
niż w Niemczech. Firmy w USA płacą 
ok 0.05 USD za KWh energii, gdy tym-
czasem Niemcy muszą płacić 0.07 EUR / 
KWh samej dopłaty za energię ze źródeł 
odnawialnych w roku 2013. W przyszłym 
roku będzie to jeszcze więcej. Średniej 
wielkości niemiecki producent opa-
kowań z tworzyw w tym roku 
zapłaci za dopłatę do odnawial-
nej energii w granicach miliona 
EUR. Tymczasem, te pieniądze 
są potrzebne na niezbędne 
inwestycje.

Szef IK Ulf Kelterborn  
komentuje: - Obecna koncep-
cja rynku energii jest błędna. 

Przynosi szalone koszty dla przemysłu i 
konsumentów. Trzeba zatrzymać to sza-
leństwo. Oceniamy, że wkrótce wiele firm 
średniej wielkości nie będzie mogło utrzy-
mać produkcji w Niemczech. Duże firmy już 

myślą o przeniesieniu produkcji do bardziej 
konkurencyjnych krajów.

IK oraz wiele innych niemieckich orga-
nizacji zrzeszających firmy przemysłowe 
od pewnego czasu głosno protestują 
przeciwko zasadom, jakie zostały narzu-
cone niemieckiemu rynkowi energii. 
Wskazują, że sektor energii został wyłą-

czony z wolnego rynku i nie działa na 
nim zasada konkurencji, co powoduje 
nieuzasadniony i drastyczny wzrost 
kosztów. Powołują się na przykłady 
USA i Wielkiej Brytanii, gdzie dopusz-
czenie wydobycia gazu łupkowego 
przyniosło szybki spadek cen ener-
gii. Żądają całkowitego zwrotu nie-
mieckiej koncepcji polityki energe-
tycznej oraz włączenia Niemiec w 
międzynarodowy system energii, co 
powinno przynieść zdecydowany 

spadek cen energii. Niemieccy 
przedsiębiorcy obawiają się, 

iż dalsze kontynuowanie 
obecnej polityki energetycz-
nej zagrozi Niemcom, jako 
tradycyjnej lokalizacji prze-
mysłu w Europie.  

Katastrofa niemieckiej 
opakowaniówki
Niemieccy producenci opakowań z tworzyw podnoszą larum. Wysokie ceny energii elektrycznej 
eliminują ich z światowego i europejskiego rynku. To duża szansa dla polskich producentów.

Cena energii dla przedsiębiorstw w Polsce w ofercie  
GZ Polimerowa Energia wynosi ok. 0,1870 PLN/KWh,  
czyli ok. 0.05 USD/KWh lub 0.04 EUR/KWh. Polimerowa Energia 
zwiększa konkurencyjność polskiego przemysłu.
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