Apel organizacji branży chemicznej Europy Środkowo-Wschodniej w sprawie cen energii

Przemysł chemiczny w Europie jest jednym z kluczowych elementów budujących gospodarkę.
Obecnie wszyscy stoimy w obliczu wyzwań, związanych z kryzysem gospodarczym i energetycznym,
wywołanym przez pandemię i wojnę w Ukrainie. Szereg sankcji wprowadzonych przez Unię Europejską
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do stawiania czoła nieznanym dotąd wyzwaniom.
Branża chemiczna, jako sektor energochłonny, poważnie odczuwa skutki trwającego kryzysu
energetycznego, które mogą mieć poważny wpływ całe łańcuchy wartości, zagrażając europejskiej,
w tym polskiej, bazie przemysłowej i szerzej - dostępności podstawowych produktów. Wyroby
dostarczane przez przemysł chemiczny są nie tylko kluczowe dla funkcjonowania innych branż, lecz
– poprzez ich powszechne zastosowanie - także kluczowe z punktu widzenia zapewnienia
bezpieczeństwa m.in. żywnościowego, czy medycznego całego społeczeństwa.
Zwracamy się z apelem o:
•

Jak najszybsze ograniczenie cen energii. Pułap cenowy może być stosowany na różne sposoby
(pułap pośredni/subsydiowanie ceny gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej),
a jego koszt może być rozłożony w czasie, jeśli to konieczne. Spadek cen energii nie tylko
ochroni odbiorców, ale także będzie miał pozytywny wpływ na gospodarkę, ponieważ
przyczyni się do zatrzymania wzrostu cen produktów ze względu na rosnące ceny energii.

•

Wprowadzenie systemu motywacyjnego dla firm (dużych, średnich i małych) do
oszczędzania gazu ziemnego poprzez oferowanie rekompensat finansowych w postaci aukcji
za dobrowolne zmniejszenie zużycia, tak aby więcej gazu ziemnego było dostępne dla
gospodarstw domowych, szpitali, szkół itp. Wdrożenie programów wspierających
krótkoterminowe ograniczenie działalności przedsiębiorstw oraz zapewnienie wsparcia w
konserwacji instalacji przy długoterminowych wyłączeniach.

•

Czasowe zawieszenie handlu uprawnieniami do emisji (ETS) lub ograniczenie ich ceny do
poziomu, który nie sprzyja drastycznemu wzrostowi cen energii.

•

Zatwierdzenie programu pomocy dla firm zgodnie z tymczasowymi unijnymi ramami wsparcia
dla krajów członkowskich UE, gdyż jest to dodatkowe narzędzie wsparcia zwłaszcza dla małych
i średnich przedsiębiorstw.

•

Intensyfikacja wsparcia transformacji technologicznej i klimatycznej przemysłu, w tym
przejścia na paliwa alternatywne. Finansowanie programów wspierających inwestycje
związane z redukcją efektywności energetycznej.

•

Tymczasowe rozszerzenie możliwości wykorzystania paliw kopalnych (węgiel, olej opałowy)
do wytwarzania energii elektrycznej. Modyfikacja zasad i obowiązków dotyczących ochrony
środowiska.
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