
Te imponujące liczby potwierdzają, 
że w Europie dla sektora gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska nie 

ma ważniejszej imprezy. Zresztą każda edy-
cja monachijskich targów umacnia je tak-
że na pozycji światowego lidera w techno-
logiach ochrony środowiska. O ich prestiżu 
może świadczyć też fakt, że wszystkie hale 
były w całości zapełnione i już na kilka mie-

sięcy przed imprezą zabrakło miejsc dla ko-
lejnych chętnych. Tym samym w tegorocz-
nej edycji wzięła udział rekordowa liczba wy-
stawców i odwiedzających.

–  IFAT prezentuje technologie przyszło-
ści dla czystego środowiska i dlatego napę-
dza publiczny dialog znacznie aktywniej niż 
kiedykolwiek wcześniej. Znalazło to odbi-
cie w liczniejszych wizytach międzynarodo-
wych polityków, delegacjach z całego świa-
ta, obecności ekspertów, którzy odwiedzili 
targi, by podzielić się pomysłami, doświad-
czeniami i wiedzą. Odzwierciedlają one 
znaczenie gospodarki środowiskowej i jej 
problematyki: liczba wystawców wzrosła 
o 7% do 3.305, natomiast odwiedzjących 
o 4% do ponad 141.000 gości – podsumo-
wał Stefan Rummel, dyrektor zarządzający 
Messe München.

Wzrost liczby wystawców dotyczył także 
polskich firm, które z każdą edycją przyjeż-
dżają do Monachium w coraz większym gro-
nie. W 2014 r. powierzchnia 26 polskich sto-
isk wzrosła o blisko 65% w stosunku do edycji 
2012 i po raz pierwszy przekroczyła 1.000 m2. 
W 2016  r. polskich wystawców było już 30, 
a dwa lata później 38. Podobnie do poprzed-
nich edycji, tak i teraz najbardziej okazałe sto-

isko z polskich firm zaprezentował Pro-
nar, ale także i inni wystawcy zadbali 
o atrakcyjne prezentacje.

– Na uwagę zasługuje również lu-
belskie Centrum Kooperacji Recy-
klingu, które pojawiło się na targach 
po raz pierwszy w 2016  r. z niewiel-
kim, 30 ‑metrowym stoiskiem, a teraz 
w znacznie bardziej okazałej formie, 
reprezentując grupę siedmiu polskich 
wystawców z branży recy-
klingowej. Plany na przy-
szłość tej organizacji są bar-
dzo ambitne –  informuje 
Grzegorz Grabarczyk z Biu-
ra Targów Monachijskich 
w Polsce.

Oprócz technologii od-
padowych, nasi wystawcy –  po-
dobnie jak i wystawcy z innych kra-
jów –  licznie reprezentowali dział 
maszyn i urządzeń do gospodar-
ki wodą i ściekami m.in. wyposa-
żenie oczyszczalni wody i ścieków, 
armaturę, wodomierze, pompy 
i zbiorniki.

Monachijskie targi to okazja 
nie tylko do zaprezentowania 
najnowszych osiągnięć technologicznych, ale 
także idealne miejsce do wymiany poglądów 
i doświadczeń związanych z najbardziej „go-
rącymi” tematami dotyczącymi ochrony śro-
dowiska, recyklingu i problemów z wprowa-
dzeniem gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Dlatego w centrach kongresowych odbywały 
się przez wszystkie dni imprezy liczne sympo-
zja i debaty, a wiodącym tematem ożywio-

nych dyskusji była unijna polityka w sprawie 
plastiku i wyzwania, jakie stwarza (np. radze-
nie sobie w kwestii zanieczyszczenia wód mi-
kroplastikiem, poziomy recyklingu).

–  Innowacyjny recykling czy technologie 
przedstawione na IFAT nie mogą być jedy-
nym rozwiązaniem, które pomoże uporać 
się z 8,3  mld ton tworzyw sztucznych wy-
produkowanych od 1950  r. Odpady z two-
rzyw sztucznych są wyzwaniem dla wszyst-
kich mieszkańców globu – stwierdził, otwie-
rając debatę Stefan Rummel.

Jak widać, problem odpadów z two-
rzyw sztucznych jest jednym z najpilniejszych 
do rozwiązania, nie tylko w naszym kraju. To 
wyzwanie globalne, które zmusza do zinte-
growanych działań na całym świecie. Dlate-
go takie imprezy jak IFAT są doskonałym miej-
scem do wymiany poglądów na ten temat. 
Oczywiście problem z zagospodarowaniem 
odpadów plastikowych nie był jedynym tema-
tem rozmów. Równie wiele miejsca – co by-
ło szczególnie widoczne na ekspozycjach wy-
stawców – poświęcono technologiom i urzą-
dzeniom dotyczącym gospodarki wodnej 
oraz przemysłowi związanemu z zagospoda-
rowaniem odpadów komunalnych.

–  IFAT 2018  jest kolejnym imponującym 
przykładem doskonałej platformy do wymia-
ny doświadczeń dla samorządowych i prywat-
nych firm działających przy utylizowaniu od-
padów, jak również związanych z gospodarką 
wodną, ściekową i przemysłem surowcowym 
– podsumował tegoroczne targi dr Johannes F. 
Kirchhoff, przewodniczący rady doradczej IFAT 
i dyrektor zarządzający grupy KIRCHHOFF. 

IFAT 2018: kolejne rekordy  
i nowe wyzwania
Ponad 141.000 zwiedzających, z ok. 160 krajów odwiedziło w dniach  
14–18 maja br. targi IFAT 2018. Na 26 ha powierzchni monachijskiego 
kompleksu wystawienniczego mogli zapoznać się z ofertą 3.305 wystawców 
prezentujących produkty firm z 58 krajów. A wśród nich było  
blisko 40 reprezentantów polskich przedsiębiorstw. 

Jeśli chodzi o maszyny mobilne i pojazdy, na wielu stoiskach 
były one prezentowane z napędem gazowym lub elektrycznym. 
W pierwszym przypadku technologia wydaje się opanowana, 
w drugim jest jeszcze kilka problemów do rozwiązania, ale coraz 
więcej producentów stara się wdrażać zasilanie akumulatorowe.

Odwiedzający targi IFAT mogli łatwo zaobserwować 
kierunki, w jakich będą rozwijały się technologie, maszyny 
czy pojazdy wykorzystywane w gospodarce odpadami, 
recyklingu i ochronie środowiska. Tym razem szczególną 
uwagą zwracały roboty, które być może już za kilka lat 
zastąpią ludzi pracujących przy liniach sortowniczych. 
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