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reklama

Jak oce nia Pa ni ko niunk tu rę w pol skiej
bran ży sta li nie rdzew nych w pierw -
szych ty go dniach 2020 r.? 

Za uwa ży li śmy spo re wy ha mo wa nie na po -
cząt ku ro ku. W ko lej nych ty go dniach sy tu acja
się po pra wia ła. Wy raź na jest też ten den cja za -
ma wia nia przez klien tów jed no ra zo wo mniej -
szych ilo ści to wa ru niż np. w ana lo gicz nym
okre sie po przed nie go ro ku. Naj praw do po dob -
niej klien ci, ma jąc świa do mość fluk tu acji cen
uzna li, że le piej nie ro bić za pa sów i za spo ka -
jać je dy nie bie żą ce po trze by. 

Bio rąc pod uwa gę stan na szej go spo dar ki
nie spo dzie wam się w 2020 r. spad ku za po -
trze bo wa nia na stal nie rdzew ną. Chy ba że
spo wol nie nie go spo dar cze w in nych kra jach
Eu ro py się po głę bi. W ta kiej sy tu acji od czu je -
my to rów nież my. 

Jak dla kie ro wa nej przez Pa nią fir my,
pod wzglę dem wiel ko ści i war to ści
sprze da ży, za koń czył się 2019 r.? 

Gdy bym mia ła krót ko pod su mo wać po -
przed ni rok, to po wie dzia ła bym, że sprze da li -
śmy mniej, ale za ro bi li śmy wię cej. Ten rok za -
po wia da się po dob nie.

Ja kie, Pa ni zda niem, są naj więk sze wy -
zwa nia, któ re sto ją przed pol ską bran żą
sta li nie rdzew nych? 

W ostat nim cza sie na stą pi ło kil ka zmian
w pra wie: split pay ment, bia ła li sta, zmia ny
wy ma ga nej do ku men ta cji przy eks por cie, kon -
tyn gen ty ta ry fo we i w kon se kwen cji ewen tu al -
ne   ob cią że nia cel ne na to war spo za Eu ro py.
Jak zwy kle pol skie i unij ne pra wo nie po zwa la
nam ode tchnąć. Nie któ re z tych czyn ni ków za -
wa ży ły na płyn no ści fi nan so wej na szych klien -
tów. Za cho wa nie cash flow bę dzie fak tycz nie
wy zwa niem dla mniej szych od bior ców fi nal -
nych i dys try bu to rów z na szej bran ży.

Obec nie im port sta li spo za UE by wa lo te rią:
al bo tra fi my z ter mi nem do sta wy za nim wy -
czer pie się  kon tyn gent, al bo bę dzie my mu sie -
li po nieść koszt skła du cel ne go lub sa me go cła. 

Z ko lei hu ty eu ro pej skie mia ły pod ko -
niec 2019 r. spo re bra ki i opóź nie nia w re ali -
za cji za mó wień. Sy tu acja ta nie zmie ni ła się
na po cząt ku 2020 r. Ocze ku je my, że prze łom
mar ca i kwiet nia przy nie sie zmia nę w tym za -
kre sie, cho ciaż spo dzie wam się, że hu ty wy ka -
żą du żą „ostroż ność pro duk cyj ną”. Szcze gól -
nie te, któ re od no to wa ły w ostat nim cza sie
stra ty. W Pol sce zu ży cie sta li nie rdzew nej
na oso bę jest cią gle po ni żej eu ro pej skiej śred -
niej, czy li przed na mi jesz cze wie le wy zwań
i wie le do zro bie nia.

Roz ma wiał: NS

Rozmowa z Ewą Kowalską, prezes
Italinox Polska.

Ita li nox Pol ska za koń czył nie daw no
swo ją naj now szą in we sty cję na Ślą sku.
Czy mo że Pa ni przy po mnieć, cze go ona
do ty czy ła, z ja ki mi na kła da mi by ła
zwią za na i ja kie ma przy nieść efek ty? 

Od dział ślą ski prze nie śli śmy pod ko -
niec 2019 r. z Sie mia no wic Ślą skich do Cze la -
dzi na te ren cen trum lo gi stycz ne go MLP
przy dro dze kra jo wej nr 94. Zy ska li śmy
ok. 1000 mkw. po wierzch ni oraz lep szą lo ka li -
za cję. No wy ma ga zyn, po za więk szą po -
wierzch nią, ma też mniej słu pów kon struk cyj -
nych we wnątrz. Obiekt dys po nu je dwo ma bra -
ma mi (w po przed nim mie li śmy tyl ko jed ną).
Zmie ni li śmy też układ i ro dzaj re ga łów prze -
zna czo nych na ele men ty dłu gie, tak aby wy ko -
rzy stać jak naj le piej ca ły do stęp ny me traż. 

Na kła dy in we sty cyj ne do ty czy ły przede
wszyst kim wy po sa że nia ma ga zy nu. Wa run ki
skła do wa nia to wa ru, jak i wa run ki pra cy ma ga -
zy nie rów znacz nie się po pra wi ły. Ma my też
więk szą po wierzch nię biu ro wą. Li czy my, że
wszyst kie te na kła dy po pra wią za rów no wa run -
ki pra cy, jak i ja kość ob słu gi na szych klien tów.

BIOGRAM

Ewa Kowalska z branżą stali nierdzewnych
jest związana od 1996 r., kiedy to rozpoczęła
pracę w Italinox Polska. Firma ta jest jednym
z liderów rodzimego rynku; dysponuje
szerokim składem asortymentowym
(m.in. blachy, rury, profile). 

Nie spodziewam się spadku zapotrzebowania
na stale nierdzewne
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