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Szanowny Panie Dyrektorze,
Polska jest liderem produkcji sprzętu AGD w Unii Europejskiej. Dzięki wielomiliardowym
inwestycjom w naszym kraju powstało 30 nowoczesnych fabryk, w których wytwarza
się blisko 30 mln urządzeń AGD. W roku 2020 co druga pralka, zmywarka lub suszarka
do ubrań wyprodukowana w Unii pochodziła z Polski.
Nasz przemysł daje pośrednio zatrudnienie ponad 100 tys. osobom w całym łańcuchu
życia produktu. Przemysł AGD to także największy sektor Działu PKD 27 – Produkcja
urządzeń elektrycznych, odpowiadającego za 12% wszystkich inwestycji przemysłu oraz
11% wartości eksportu całego przemysłu przetwórczego Polski.
Jako największy producent AGD w Unii Europejskiej nasz przemysł wykorzystuje rocznie
ok. 1,3 mln ton surowców. Zdecydowana większość z nich to stal – ok. 45 %, czyli blisko
600 tys. ton. Od ponad roku obserwujemy niespotykane dotychczas wzrosty cen
surowców. Największą dynamikę, wzrost aż o 120% w porównaniu do roku 2020,
obserwujemy na rynku stali (CRC). Tylko w ostatnich dwóch miesiącach cena tego
surowca wzrosła aż o 40%! Dla przemysłu, który ma za sobą trudny rok walki ze skutkami
pandemii to ogromne wyzwanie.
W naszej ocenie, presję cenową na rynku stali potęgują cła ochronne wprowadzone
przez Komisję UE w roku 2018. Zastosowana polityka celna obniżyła de facto
konkurencyjność przemysłu stalowego w UE, co odbija się bardzo niekorzystnie na
innych przemysłach, w tym AGD. Sytuacja ta stawia nasz krajowy przemysł w bardzo
niekorzystnej sytuacji ograniczając konkurencyjność Polskich wyrobów wobec
produktów importowanych spoza Unii.

Związek pracodawców AGD - APPLiA Polska, działa od 2004 roku jako jedyna reprezentacja branży producentów sprzętu
AGD w Polsce. Naszymi członkami jest 27 firm: Aged, Amica, Ariston, Atlantic, Beko, Biazet, BSH, Candy, Ciarko, Daikin,
De’ Longhi, Dyson, Electrolux, Franke, Gorenje, Jura, Kärcher, Miele, MPM, Philips, SEB Group, Samsung, Smeg, Teka,
Vestel, Vorwerk, Whirlpool. Związek jest członkiem APPLiA Home Appliance Europe, Krajowej Izby Gospodarczej oraz
Konfederacji Pracodawcy RP.
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Apelujemy o natychmiastowe i skuteczne wywarcie presji na Komisji Europejskiej w
celu wycofania ceł ochronnych na stal z końcem czerwca 2021 roku. Data ta jest nie
przypadkowa, ponieważ do tego czasu Komisja musi zdecydować o zachowaniu takich
środków.
Jako lider przemysłu AGD w Europie liczymy na wsparcie polskiego rządu w rozmowach
na poziomie europejskim. Jesteśmy gotowi do współpracy i poparcia Państwa w tym
dialogu. Oferujemy analizy i odpowiedzi na pytania, które się mogą pojawić się z Państwa
strony.

Z poważaniem,

Wojciech Konecki
Prezes Zarządu
APPLIA Polska
Ogólnopolski Związek Producentów AGD
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