– W ramach przybliżania technologii budowy dróg z betonu
cementowego, będziemy w 2017 roku zachęcać samorządy
do budowy betonowych dróg gminnych, powiatowych czy
wojewódzkich. Będziemy popularyzować lokalne drogi betonowe,
a na efekty, mam nadzieję, nie będziemy musieli czekać aż 20 lat,
jak to było w przypadku dróg krajowych i autostrad – mówi Andrzej
Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.
– Podczas Dni Betonu w październiku 2016 r.
mówiło się o spadku produkcji budowlano-montażowej rzędu 20-25%. Mówił Pan wtedy, że ta
sytuacja negatywnie odbija się na konsumpcji
cementu w Polsce. Jak faktycznie zakończył się
2016 rok dla branży cementowej?
– Według danych GUS spadek produkcji budowlano-montażowej w październiku 2016 r. wynosił
21%, a w listopadzie – 16%. Sprzedaż cementu
jest ważnym wskaźnikiem kondycji budownictwa.
Mimo tak złych notowań budownictwa, wygląda
na to, że „konsumpcja” cementu była zbliżona lub
nieznacznie przekroczyła ubiegłoroczny poziom,
czyli 15,5 mln ton. Analitycy IBnGR tłumaczą
całą sytuację tym, że dane statystyczne o produkcji budowlano-montażowej zbierane są z firm
zatrudniających więcej niż dziewięć osób. Zatem
GUS w ogóle nie wychwycił danych z małych, kilkuosobowych firm zajmujących się np. budownictwem jednorodzinnym, a które, jak widać, miały
duży wpływ na konsumpcję cementu. Na razie nie
mamy pełnego obrazu sytuacji i musimy zaczekać
na publikację danych zamykających 2016 rok.
– Jakie czynniki, Pana zdaniem, wpłynęły na
kondycję budownictwa i zużycie cementu?
– Na pewno w minionym roku dobrze rozwijało
się budownictwo mieszkaniowe. Mówi się o 152
tysiącach mieszkań, które zostały oddane do użytku. W przypadku inwestycji infrastrukturalnych, te
projekty, które zostały rozpoczęte, były realizowa-
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ne. Cały czas czekamy na nowe ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargów. Ze względu na ich brak,
prawdopodobnie nie sprawdzą się nasze prognozy
z początku roku, które mówiły o wzroście sprzedaży cementu na poziomie 4-6%.
Z rynku otrzymaliśmy także kolejną złą informację, że Rosja zablokowała import wielu towarów,
w tym cementu. Spowodowało to, że Litwa zaprzestała sprzedaży cementu do Rosji, przekierowując
go na rynek polski. Podobną taktykę przyjęła Łotwa. Również Białoruś sprzedała więcej cementu
do Polski niż do Rosji – w 2016 roku było to ponad 110 tysięcy ton. To wszystko spowodowało,
że bilans eksportowo-importowy cementu w 2016
roku był bardzo niekorzystny. Trzeba pamiętać, że
PKB w 2016 roku, które było prognozowane powyżej 3%, na koniec roku wyniosło około 2,8%.
Reasumując – brak nowych przetargów na inwestycje infrastrukturalne, dobra sytuacja w budownictwie mieszkaniowym i ujemny bilans eksportowo-importowy – to trzy czynniki, które wpłynęły
na wynik przemysłu cementowego. Według moich
szacunków wzrost konsumpcji cementu na rynku
polskim w 2016 roku będzie wynosił 1-2%.
– Jak wobec tych informacji i danych będzie
wyglądał rok 2017?
– Wiele projektów infrastrukturalnych jest w fazie przygotowawczej i powinny ruszyć w 2017 roku. Inwestycje
przemysłowe – np. magazyny, hotele itp. – będą na tym
samym poziomie, co w roku 2016. M.in. za sprawą
rządowego programu Mieszkanie Plus i końcówki MdM
oczekujemy dobrych wyników budownictwa mieszkaniowego. W przyszłym roku nie spodziewamy się
jeszcze ożywienia w kolejnictwie. W związku z tym nie
spodziewamy się także przyrostu sprzedaży cementu
na poziomie 4-5%, takiego jak prognozują firmy Emmerson czy IBnGR. Według mnie może to być najwyżej
2-3% wzrost sprzedaży cementu w 2017 roku.
styczeń – marzec 2017

– Podczas konferencji Dni Betonu Stowarzyszenie
Producentów Cementu podpisało wraz z czterema
innymi stowarzyszeniami branżowymi deklarację
o wsparciu budownictwa mieszkaniowego.
– Program Mieszkanie Plus, o którym mówi rząd
– jeżeli będzie konsekwentnie realizowany, wierzymy, że wpłynie na ożywienie budownictwa mieszkaniowego. Popieramy te działania rządu. Jako
producenci cementu deklarujemy merytoryczne
i technologiczne wsparcie dla opracowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych. Według danych
statystycznych w Polsce na 1000 mieszkańców
przypada 350 mieszkań, a średnia UE wynosi 485.
Braki w tym obszarze należą do największych problemów, z którymi borykają się obecnie młodzi ludzie. W deklaracji zapewniamy o naszej gotowości
do współpracy na rzecz rozwoju trwałego, komfortowego i efektywnego budownictwa mieszkaniowego.

– Stowarzyszenie Producentów Cementu konsultuje zmieniające się przepisy prawa: Prawo
energetyczne, Prawo wodne…
– Tak. Prawo energetyczne to dwa aspekty: rozliczanie „kolorowej energii” i podatek akcyzowy. To dobrze poprowadzony projekt w 2016 roku we współpracy z Forum CO2 oraz Forum Odbiorców Energii
Elektrycznej i Gazu. Jako branża pokazaliśmy zakres procesu mineralogicznego, który stanowi lwią
część procesu produkcji cementu i na tej podstawie
możemy korzystać z ulgi w podatku akcyzowym za
energię elektryczną. Jeżeli chodzi o „kolorowe certyfikaty”, to zakłady cementowe również korzystają
z możliwości stworzonych przez ustawodawcę.
W 2016 roku mocno zaangażowaliśmy się w konsultacje dotyczące reformy ustawy Prawo wodne. Stowarzyszenie było głównym koordynatorem
działań całej branży cementowej. Udało nam się
argumentami przekonać Ministerstwo Ochrony Środowiska, że za czystą wodę z kamieniołomów odprowadzaną do cieków wodnych nie należy płacić
podatków, tak jak to miało być. Sprawa wyglądała bardzo groźnie dla producentów cementu, gdyż
pierwsze szacunki mówiły o kwocie rzędu setek milionów złotych, która mogłaby stanowić bardzo duże
obciążenie dla zakładów cementowych posiadających odkrywkowe kopalnie surowca. W końcu merytoryczna dyskusja przyniosła dla branży cementowej pozytywne efekty. Mamy nadzieję, że deklaracje
Ministerstwa Ochrony Środowiska i rządu co do
wprowadzenia zmian w projekcie zostaną finalnie
zawarte w zreformowanej ustawie Prawo wodne.
We współpracy z Cembureau pracujemy nad polityką dotyczącą reformy Europejskiego Systemu
Handlu Emisjami. Są zakusy nad zniesieniem bezpłatnych limitów emisji CO2, które otrzymuje branża
cementowa i inne gałęzie przemysłu cechujące się
niską intensywnością handlową z zagranicą UE. Byłoby to zabójcze dla polskiej gospodarki. Cały czas
monitorujemy ten temat. Jest to obecnie najważniejsze zagadnienie, którym zajmuje się branża i stowarzyszenie. Staramy się zaangażować w ochronę
polskich interesów eurodeputowanych i rząd.
Rozmawiał
Piotr Piestrzyński

– Jesienią 2016 roku minister infrastruktury
ogłosił budowę betonowego odcinka autostrady
A1 Tuszyn – Pyrzowice. To dobra wiadomość?
– Oczywiście, to bardzo dobra wiadomość. Ale ta inwestycja ruszy najprawdopodobniej dopiero w 2018
roku. Na razie czekamy na rozstrzygnięcie przetargów, a póki co nie ma wykonawców i nie ma projektów. Realizacja zadań w systemie „projektuj i buduj”
wymaga przygotowań. Cieszymy się, że będą budowane kolejne trwałe i dobre drogi betonowe. Twarde
argumenty pokazują, że warto budować drogi z betonu. W ubiegłym roku na zlecenie stowarzyszenia powstał raport prof. Antoniego Szydło, dotyczący analizy porównawczej kosztów budowy i eksploatacji dróg
o nawierzchniach betonowych i asfaltowych. Z raportu jasno wynikało, że drogi betonowe są tańsze na
etapie budowy już o 30% od dróg asfaltowych, a biorąc pod uwagę 30-letni okres eksploatacji – są tańsze
o ponad 50%! Ten raport został rozesłany i dobrze
przyjęty przez wszystkie środowiska. Nie otrzymaliśmy żadnych uwag. Z deklaracji Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że budowa ok.
810 km dróg krajowych i autostrad z betonu będzie
kontynuowana chociażby po to, by zebrać doświadczenia z ich eksploatacji.
Jako stowarzyszenie, w ramach przybliżania technologii budowy dróg z betonu cementowego, będziemy w tym roku zachęcać samorządy do budobudownictwo • technologie • architektura
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– Jakie działania będzie podejmowało Stowarzyszenie Producentów Cementu w 2017 roku?
– Już po raz dwudziesty pierwszy, razem ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, będziemy organizować konkurs „Polski Cement w Architekturze”,
w którym nagradzamy i wyróżniamy najlepsze realizacje z użyciem technologii żelbetowej. W tym
roku rozpoczniemy także przygotowania do dziesiątej, jubileuszowej konferencji Dni Betonu, która
odbędzie się w 2018 roku. Dziewiąta konferencja,
która odbyła się w październiku 2016 roku, była
ogromnym sukcesem. Mieliśmy ponad 950 uczestników. Patrząc na listę uczestników, z konferencji
na konferencję odnotowujemy wzrost o 100 osób.
Cały program konferencji został zrealizowany, był
bogaty merytorycznie i bardzo atrakcyjny. Dlatego z optymizmem patrzymy na konferencję jubileuszową w 2018 roku. Rada programowa konferencji już obraduje.
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wy betonowych dróg gminnych, powiatowych czy
wojewódzkich. Będziemy popularyzować lokalne
drogi betonowe. Szacujemy, że obecnie w Polsce
jest ponad 600 km lokalnych dróg betonowych.
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