Szanowni Państwo

O

ddając w Państwa ręce kolejne wydanie Informatora
Stowarzyszenia Producentów Cementu, chciałbym
podzielić się krótką oceną minionego roku. Bez wątpienia, miało w nim miejsce wiele ważnych wydarzeń,
a decyzje, które wspólnie podejmowaliśmy jako obywatele, będą miały wpływ na wiele dziedzin życia społecznogospodarczego w Polsce. Jako przedsiębiorcy zwracamy
uwagę przede wszystkim na czynniki gospodarcze. Analizując rozwój gospodarczy Polski w 2005 roku zauważamy
spadek dynamiki wzrostu gospodarczego w pierwszej
połowie roku. Szczególnie odczuwalny był on w sektorze
budowlanym. Branża cementowa odczuła to zjawisko
bardzo boleśnie. Nie spełniły się nadzieje wiązane z dużym przyspieszeniem i rozwojem budownictwa pokładane
w członkostwie Polski w Unii Europejskiej. Powody takiej
sytuacji do dziś stanowią przedmiot badań ekspertów.
Na szczęście po burzy wyszło słońce, a sytuacja w budownictwie w drugiej połowie roku zaczęła się poprawiać. Od września zakłady cementowe odczuły pozytywną
zmianę klimatu inwestycyjnego w tym sektorze. Podsumowując, rok 2005 przyniósł bardzo oczekiwany wzrost
konsumpcji naszego produktu w kraju oraz sprzedaży na
eksport. Rosną więc nasze nadzieje na utrzymanie tego
obiecującego trendu również w bieżącym roku. Według
ekspertów budownictwo w roku 2006 będzie najbardziej
dynamicznie rozwijającym się sektorem, a wzrost zużycia
cementu w Polsce powinien wynieść od 3,5% do 5%.
Nadziejom związanym z rozwojem przemysłu, w tym
branży cementowej, od pewnego czasu towarzyszy
niepokój powodowany dużą ilością nowych krajowych
regulacji oraz dyrektyw unijnych mających bezpośredni
wpływ na przemysł. W szczególności należy wymienić
tu projekt regulacji w sprawie polityki chemicznej, tzw.
REACH, prace nad nowelizacją dyrektywy IPPC (Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń),
opracowanie przydziałów emisji CO2 na lata 2008-2012.
O tych i innych tematach będą mogli Państwo dowiedzieć się więcej z niniejszego Informatora. Stowarzyszenie Producentów Cementu bierze aktywny udział
w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących
przemysłu, starając się zapewnić najlepsze warunki do
rozwoju sektora cementowego. Rozwój ten jest konsekwencją strategicznej wizji połączonej z przemyślanym
zarządzaniem w koncernach cementowych. Zgodnie
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z zasadą zrównoważonego rozwoju w działaniach zarówno zakładów cementowych jak i Stowarzyszenia przyszłe
efekty analizowane są zawsze w kategoriach korzyści
zarówno ekonomicznych, środowiskowych jak i społecznych. Przemysł cementowy realizuje taką politykę już
od wielu lat, dzięki czemu cieszymy się coraz większym
zaufaniem również w kręgach organizacji ekologicznych. Wysoki stopień zaawansowania technologicznego
zakładów cementowych w Polsce oraz ciągłe minimalizowanie ich wpływu na środowisko jest niekwestionowane. Podejmowane w naszym przemyśle modernizacje
i inwestycje są projektowane tak, aby zapewnić ochronę
środowiska oraz przyszłe korzyści i możliwość rozwoju społeczeństwa. Mogę bez wahania powiedzieć, że
przemysł cementowy w Polsce to jedna z najbardziej
nowoczesnych i dobrze zarządzanych branż w Europie.
Opinię tę podzielają nie tylko pracownicy cementowni,
ale również eksperci i analitycy przemysłowi.
W roku 2005 w działalności Stowarzyszenia Producentów
Cementu miało miejsce wiele ważnych wydarzeń. Dwa
najważniejsze to uroczyste walne zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Cementowego w czerwcu 2005 roku
w Warszawie, w którym wzięło udział około 300 uczestników z całej Europy, oraz przystąpienie do Stowarzyszenia
w grudniu 2005 firmy Cemex Polska Sp. z o.o., właściciela
cementowni w Chełmie i Rudnikach.
W roku 2006 zarówno przemysł cementowy, jak i Stowarzyszenie czeka wiele pracy, kontynuacja rozpoczętych
oraz podejmowanie nowych projektów i zadań. Przemysł
sprosta tym zadaniom – w sferze rynkowej, jakości produktów, środowiska i wdrażania europejskich regulacji
prawnych. Jako branża życzymy sobie, żeby korzystne
trendy w budownictwie obserwowane w drugiej połowie
roku 2005 utrzymały się, a nowe regulacje prawne
tworzone były zawsze z uwzględnieniem podstawowej
zasady „primum non nocere”. Tylko takie podejście
pozwoli nam na pozytywne kształtowanie rzeczywistości. Skorzystają na tym wszyscy – przemysł, środowisko
i społeczeństwo!
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