PIERWSZE SPOTKANIE Z CYKLU „GOŚĆ IZBY”
W piątek 15 marca br. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Gość Izby” skierowane
zarówno do firm członkowskich naszej organizacji jak również firm spoza grona członków
Izby. Spotkania są organizowane w formule wykładowo-dyskusyjnej z częścią
networkingową. Na spotkania zapraszani są goście zarówno z branży jak i szerzej,
ekonomiści, specjaliści ds. podatków czy przedstawiciele dyplomacji i instytucji
wspierających sektor zbożowo-paszowy.
Podczas pierwszego spotkania zostały przedstawione prezentacje:
„Współpraca z FEFAC – koszyści dla członków Izby” – przez Pana Witolda Obidzińskiego; De
Heus Business Group Director Central, Eastern Europe, oraz
„Euro – koszyści i zagrożenia dla firm i gospodarki” – przez Pana Stefana Kawalca,
ekonomistę, byłego wiceministra finansów, współtwórcę „planu Balcerowicza” współautora książki
„Paradoks Euro”.

Pan Witold Obidziński zapoznał uczestników spotkania z tematyką współpracy z FEFAC i
korzyści z niej płynących. Jak podkreślił p. W.Obidziński członkostwo Izby w tej europejskiej
organizacji branżowej reprezentującej europejski przemysł paszowy opiera się na pracy i
zaangażowaniu krajowych organizacji branżowych i jej członków w pracę w FEFAC. Korzyści
płynące z członkostwa są wspólnie wypracowywane przez członków tej organizacji, co
przekłada się na korzyści dla całego przemysłu paszowego, zarówno europejskiego jak
również w naszym kraju. Podczas prezentacji została pokrótce przedstawiona struktura
organizacyjna FEFAC, misja tej organizacji oraz główne zadania na rok bieżący.
W podsumowaniu p. W.Obidziński podkreślił, iż Izba reprezentuje zbyt małą część krajowego
sektora paszowego (z ponad 11 mln ton pasz przemysłowych członkowie Izby reprezentują
około połowę tej wielkości). Dodatkowo jest zbyt mało osób aktywnie włączających się w
prace FEFAC. W związku z powyższym mamy ograniczony wpływ na profil zadaniowy FEFAC,
za mało prawa do głosowania oraz zbyt słaby głos w organach FEFAC.
Pan Stefan Kawalec omówił główne tezy swojej prezentacji podkreślając, iż:



Unia Europejska i wspólny rynek to wielkie osiągnięcia powojennej Europy, które
przyniosły pokój i wzrost gospodarczy.
Wspólna waluta miała pogłębić i umocnić te osiągnięcia, lecz przynosi efekty
opaczne. Stanowi zagrożenie dla procesu integracji i przyszłości Unii Europejskiej.
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W ciągu ostatnich 25 lat Polska systematycznie niweluje lukę rozwojową w stosunku
do krajów Europy Zachodniej. Wejście do strefy euro stwarza ryzyko, że proces ten
może zostać spowolniony lub zatrzymany.

Podczas spotkania można było również zakupić książkę „Paradoks Euro – Jak wyjść z pułapki
wspólnej waluty” autorstwa pp. Stefan Kawalec oraz Ernest Pytlarczyk, z autografem jednego
z autorów.
Patronem medialnym cyklu spotkań „Gość Izby” jest magazyn BRIEF - Pierwszy Magazyn
Marketingu i Sprzedaży, twórca rankingu „50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie”.
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