Kraków, 7 czerwca 2021 r.
l.dz.01/06/2021
Rekomendacja Odlewniczej Izby Gospodarczej
Po ogromnych podwyżkach w pierwszym kwartale 2021 roku, z którymi musiały się zmierzyć polskie
przedsiębiorstwa, kolejne miesiące tego roku przyniosły następny drastyczny wzrost cen wszystkich czynników
produkcji:
• materiałów (złom, surówka, żelazostopy, żywice, nawęglacze, krzemy, sferoidyzatory, śrut, farby,
opakowania i inne),
• energii (prąd, gaz),
• wzrost opłat środowiskowych (wzrost opłat za odpady),
• wzrost mininalnego wynagrodzenia.
W przypadku kluczowych materiałów jest to wzrost od 60% do 90 % w stosunku od stycznia do czerwca 2021 r.
Sytuacja jest tym bardziej dramatyczna, że podstawowe materiały są coraz trudniej dostępne na rynku, a warunki
ich zakupu opierają się wielokrotnie na transakcjach gotówkowych lub żądane są przedpłaty. Odnotowywane są
liczne przypadki wysysania złomu z rynku polskiego i europejskiego poza granice UE (Chiny, Turcja).
Komitet CAEF, we współpracy z Odlewniczą Izbą Gospodarczą oraz izbami z pozostałych krajów członkowskich,
podjał już działania w celu nałożenia przez Komisję Europejską ceł eksportowych na złom.
Wiele przedsiębiorstw odlewniczych, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z kontrahentami, podczas rozliczeń
opiera się na publikowanych wskaźnikach (MTZ – dodatek materiałowy, ETZ – dodatek energetyczny,
publikowanych na stronie www Odlewniczej Izby Gospodarczej oraz tych europejskich publikowanych np. na
stronie www CAEF – Europejskiego Zrzeszenia Odlewni).
Często jednak powyższe wskaźniki rekompensują jedynie część (od 70% do 75%) realnego wzrostu cen
materiałów a także działają z pewnym opóźnieniem. Przy aktualnym, dużym wzroście zamówień bardzo duże
koszty dodatkowe odlewnie ponoszą w chwili obecnej, a ewentualne korzyści cenowe odłożone są
w czasie (kwartał, półrocze), gdzie nie ma gwarancji utrzymania się koniunktury i obecnego ich poziomu.
Po ubiegłotygodniowym, nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Odlewniczej Izby Gospodarczej, poświęconym
bieżącej sytuacji gospodarczej, w obliczu tak drastycznych wzrostów kosztów, które można zakwalifikować, jako
swoistą siłę wyższą, Odlewnicza Izba Gospodarcza rekomenduje polskim odlewniom:
•
•
•
•
•

renegocjację umów długookresowych z odbiorcami,
podwyżkę cen bazowych, od dostaw, najpóźniej od dnia 1 lipca 2021 r.- przy aktualnej analizie wzrostu
kosztów w okresie styczeń - czerwiec 2021, rekomenduje się wzrost cen bazowych od 15% do 20%,
wyjaśnienie odbiorcom produktów, że charakter podwyżek cen może być krótkookresowy (po 3
miesiącach można liczyć się z kolejną weryfikacją),
przejście na rozliczanie dodatków materiałowych i energetycznych, co miesiąc (a nie jak dotychczas
często było to praktykowane, co kwartał lub co pół roku),
zmianę warunków płatności za produkty (skrócenie terminów zapłaty lub wprowadzenie przedpłat).

Te działania są niezbędne do zachowania płynności finansowej i ciągłości produkcji w polskich odlewniach, co
jest niewątpliwie również w interesie klientów tych zakładów. Liczymy na zrozumienie tego apelu przez
wszystkich odbiorców polskich odlewów.
W imieniu Rady Odlewniczej Izby Gospodarczej,
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