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Przyszłość papieru

• Papier stał się niemodny
• Nowe produkty - substytuty papieru
• Karton – nie do pakowania Ŝywności!

• Jaki będzie popyty za 3-5-7 lat?
– Gazeta
– KsiąŜka
– Opakowanie
– Tissue



Papier a ekologia

• Paradoksalnie branŜa która jest w 
rzeczywistości przyjazna środowisku, które 
rozwija się w zrównowaŜony sposób, które 
produkuje największy odsetek energii ze 
źródeł odnawialnych postrzegana jest jako 
szkodliwa!

• Carbon footprint
• Water footprint



Dostęp do surowca

• Coraz więcej lasów w Europie wyłączanych jest z 
normalnej gospodarki leśnej

• Zmienia się funkcja lasu – z funkcji gospodarczej 
na rzecz funkcji przyrodniczej

• Energetyka konkuruje z branŜą p&p z pod 
szczytnym hasłem ograniczania emisji CO2



Dostęp do surowca

• Mit „spalając drewno chronisz klimat”
• Źródła surowca rozwijać się będą poza Europą a 

w ślad za tym zmienią się lokalizacje celulozowni 
a następnie papierni

• Ruchy NGO mogą skutecznie blokować rozwój 
pozysk surowca z plantacji w południowej 
hemisferze

• Ofensywa PR producentów z Azji



Dostęp do surowca

• System zbiórki makulatury jest mało efektywny
• Wymogi prawne – ustalenie obowiązującego 

poziomu odzysku to za mało by system 
skutecznie działa

• To się musi wszystkim opłacać i trzeba nadal 
edukować społeczeństwo 



Dostęp do kapitału

• Jak finansować nowe inwestycje?
• Postrzeganie branŜy przez inwestorów jako 

ryzykownej, małorentownej, z bardzo małym 
potencjałem wzrostu, z overcapacity

• Wysoki koszt kapitału i trudny w uzyskaniu



Zmienność kursów walut

• Papier i wyroby z papieru są przedmiotem 
światowej wymiany towarowej i podlegają 
procesom globalizacji

• Zmiany w kursach walut mają duŜy wpływ na 
sytuację na poszczególnych rynkach 

• Czy moŜna się skutecznie i tanio zabezpieczać 
od ryzyka kursowego?



Energia – szansa czy 
zagroŜenie?

• BranŜa energochłonna ale ponad 50% energii 
pochodzi ze źródeł odnawialnych!!!

• Najbardziej efektywne wytwarzanie energii w 
obiektach CHP

• Co po 2012?
• Nowy trend – coraz większy % w przychodach 

p&p pochodzi ze sprzedaŜy energii, firmy 
więcej inwestują w wytwarzanie energii niŜ w 
maszyny papiernicze 



Co z jakością i terminowością?

• W wyniku szukania oszczędności przez 
dostawców maszyn i urządzeń w duŜym 
stopniu wzrósł udział podwykonawców z tanich 
krajów a to odbiło się na jakości

• Okres realizacji dostaw wzrósł w porównaniu 
do sytuacji sprzed 10 lat



Czy w branŜy celulozowo-
papierniczej moŜna planować?

• Ogromna zmienność przepisów prawa
• Prawo zmieniane jest pod wpływem oczekiwań i decyzji 

politycznych np. 30% zamiast 20%
• Brak ram prawnych  dla funkcjonowania za dwa-trzy 

lata – jak planować inwestycje?



Kto tu ma pracować?

• Czy nasza branŜa jest ciekawym miejscem 
pracy dla młodych?

• Zmienia się gwałtownie zapotrzebowanie na 
pracowników – mniej działania młotkiem a 
więcej głową i komputerem



Jak przetrwać i rozwijać się?

• Czy przetrwamy ? – TAK
• Czy będziemy się rozwijać w Polsce – na pewno tak ale 

strategia rozwoju musi być inna niŜ to co się wydawało 
słuszne jeszcze 5 lat temu, musi być elastyczna tak by 
moŜna było szybko dostosowywać się do czynników 
zewnętrznych

• Czas prostych recept, łatwych rozwiązań przeminął 
bezpowrotnie

• Innowacyjność, otwartość na współprace pomiędzy 
sektorami, promowanie bioeconomy i biosociety to 
nowe szanse, które trzeba wykorzystać. 


