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RESTRUKTURYZACJA SEKTORA STALOWEGO
W POLSCE
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki restrukturyzacji sektora stalowego w Polsce. Zostały one porównane
z przebiegiem i wynikami restrukturyzacji sektora stalowego w innych państwach, zwłaszcza Europy Zachodniej,
USA i Japonii. Podkreślono malejącą z czasem rolę władz publicznych w procesie restrukturyzacji sektora stalowego
(pomoc publiczna, instrumenty polityki handlowej) oraz rosnące znaczenie prywatnych przedsiębiorstw (np. fuzje
i przejęcia), w szczególności przedsiębiorstw międzynarodowych. Wskazano, że mimo formalnego zakończenia procesu
restrukturyzacji sektora stalowego w Polsce (zgodnie z postanowieniami Protokołu Nr 8 do Traktatu Akcesyjnego oraz
programu rządowego) niezbędne jest kontynuowanie dalszych działań restrukturyzacyjnych.
Słowa kluczowe: restrukturyzacja, sektor stalowy

RESTRUCTURING OF THE POLISH STEEL INDUSTRY
The course and results of steel sector restructuring in Poland are presented in the paper. The comparison between
the course and the restructuring results of steel sector in Poland and in other countries, especially those in Western
Europe, USA and Japan was made. The decreasing role of public authorities in steel sector restructuring processes
(state aid, instruments of trade policy) and increasing significance of private enterprises (e.g. mergers, take-overs),
in particular the international enterprises, was underlined. It was emphasized that despite formal completion of the
restructuring process of the Polish steel sector (according to Protocol no 8 of Accession Treaty and the national restructuring plan) continuation of restructuring activities is necessary.
Keywords: restructuring, steel sector

1. WSTĘP
Sektor stalowy na trwale wpisał się w rozwój polskiej
gospodarki, chociaż jego znaczenie zmieniało się z czasem, zwłaszcza w okresie ostatnich dwudziestu lat.
Restrukturyzacja sektora stalowego w Polsce, podobnie jak w wielu innych państwach miała wyraźny kontekst polityczny. Na początku lat 90. XX wieku polskie
przedsiębiorstwa stalowe stanęły przed koniecznością
dostosowania do uwarunkowań gospodarki rynkowej.
Wiele z nich potrafiło odnaleźć się w nowej rzeczywistości gospodarczej, ale dla licznych transformacja oznaczała wyzwania przekraczające ich potencjał rynkowy
i możliwości adaptacyjne. Przełomowymi wydarzeniami, które zdeterminowały przeobrażenia polskiego sektora stalowego w ostatnich kilkudziesięciu latach były:
upadek systemu komunistycznego w Polsce (1989 rok)
oraz proces integracji europejskiej, zwłaszcza podpisanie Układu Stowarzyszeniowego (1991 rok), negocjacje
programu restrukturyzacji (1998–2003) i przystąpienie
Polski do Unii Europejskiej (2004 rok). Główny wysiłek
związany z restrukturyzacją sektora stalowego w Polsce, zgodnie z ustaleniami przedakcesyjnymi, wprawdzie zakończył się w 2006 roku, ale przedsiębiorstwa
stalowe nadal muszą podejmować działania zapewnia-

jące im utrzymanie konkurencyjnej pozycji na krajowym i europejskim rynku, zwłaszcza wobec kryzysu
gospodarczego, który dotknął gospodarkę światową
w 2008 i 2009 roku.

2. RESTRUKTURYZACJA SEKTORA
STALOWEGO W WYBRANYCH
PAŃSTWACH
Czynnikami zewnętrznymi prowadzącymi do podjęcia restrukturyzacji przez przedsiębiorstwa stalowe
były przede wszystkim kryzysy gospodarcze, które dotykały gospodarkę światową w latach 70. i 90. minionego wieku, a także kryzys gospodarczy zapoczątkowany
w 2008 roku. Duże znaczenie miały także zmiany polityczne (np. upadek komunizmu w państwach Europy
Środkowo-Wschodniej i ZSRR) i zmiany organizacyjnotechnologiczne (np. wprowadzenie przełomowych technologii przez konkurentów, jak Nucor Corporation, czy
pojawienie się przedsiębiorstw globalnych, jak ArcelorMittal (wcześniej Ispat International i Mittal Steel). Na
przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat restrukturyzacja sektora stalowego obejmowała wszystkie regiony
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świata, chociaż działania te różniły się intensywnością
w ujęciu czasowym i geograficznym.
Działania restrukturyzacyjne w sektorze stalowym
zostały podjęte na szerszą skalę w USA, Europie Zachodniej oraz Japonii w odpowiedzi na kryzysy naftowe z lat 70. ubiegłego wieku, które spowodowały
m.in. zmniejszenie zapotrzebowania na wyroby stalowe w tych państwach. W każdym z tych państw lub
regionów restrukturyzacja przedsiębiorstw stalowych
przebiegała w odmienny sposób i obejmowała szereg
działań dostosowanych do krajowych uwarunkowań,
ale biorąc pod uwagę zachowania przedsiębiorstw oraz
politykę poszczególnych państw można wyróżnić liczne
podobieństwa [1]. Działanie restrukturyzacyjne można
pogrupować w ramach trzech ścieżek restrukturyzacji:
europejskiej, północnoamerykańskiej i japońskiej. Podstawowe elementy charakteryzujące ww. ścieżki zostały przedstawione w tablicy 1.
Restrukturyzacja sektora stalowego w państwach
Europy Zachodniej, USA i Japonii wiązała się głównie
z redukcją nieefektywnych zdolności produkcyjnych
oraz zmniejszeniem zatrudnienia w sektorze. W latach
1980-1990 zdolności produkcyjne w państwach Europy
Zachodniej, USA i Japonii zmniejszyły się odpowiednio
o 17, 24 i 15%. Największe zmiany w zakresie wielkości zatrudnienia w sektorze stalowym nastąpiły w państwach Europy Zachodniej, gdzie zatrudnienie w latach
1980–1990 zostało zmniejszone z 738 do 386 tys. osób.
W przypadku USA zatrudnienie zmniejszyło się z 429
do 276 tys. osób, zaś Japonii z 271 tys. osób do 195 tys.
osób. Koszty restrukturyzacji sektora stalowego w państwach Europy Zachodniej, USA i Japonii w latach
1980–1990 były szacowane na odpowiednio 42, 46 i 28
mld USD [2]. Proces restrukturyzacji sektora stalowego był kontynuowany w Europie Zachodniej w latach
90. minionego wieku, a jego kluczowymi elementami
były prywatyzacja, fuzje i przejęcia producentów stali,
w tym powstanie koncernów ThyssenKrupp, Corus czy
Arcelor. Podobne działania były prowadzone w Japonii
(powstanie koncernu JFE). W USA, mimo wsparcia ze
strony państwa wiele przedsiębiorstw nie zdołało trwale poprawić swojej sytuacji rynkowej i zostało poddanych procedurze upadłościowej w latach 2000–2002,
przy czym ich majątek był przejmowany przez innych
producentów stali (US Steel Corporation, Nucor Cor-
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poration, ISG, Gerdau Ameristeel). Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw stalowych w Europie Zachodniej, USA i Japonii jest kontynuowany także obecnie,
chociaż w odróżnieniu od lat 80. i 90. minionego wieku,
prowadzony jest przy znacznie mniejszym zaangażowaniu ze strony państw (ograniczenia pomocy publicznej,
liberalizacja polityki handlowej). W perspektywie długookresowej proces restrukturyzacji sektora stalowego
w Europie Zachodniej, USA i Japonii należy ocenić jako
skuteczny, gdyż przedsiębiorstwa działające w tych
państwach zaliczają się do najnowocześniejszych na
świecie pod względem stosowanych technologii i wytwarzanych wyrobów (przewaga konkurencyjna oparta
na wysokiej jakości wyrobów). W najbliższych latach
dużym wyzwaniem dla tych przedsiębiorstw będzie
jednak konkurowanie z przedsiębiorstwami z państw
rozwijających się, jak Chiny i Indie, które łączą przewagę konkurencyjną opartą na niskich kosztach z coraz lepszą jakością produkowanych wyrobów (np. Baosteel, Tata Steel).
Kryzysy gospodarcze z lat 70. minionego wieku w małym stopniu wpływały na sytuację przedsiębiorstw stalowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja ta
zmieniła się jednak w związku z załamaniem produkcji
stali w państwach bloku komunistycznego u progu lat
90. ubiegłego stulecia. Jeszcze w latach 80. ubiegłego
wieku, ZSRR razem z innymi państwami bloku komunistycznego pozostawało największym producentem
stali na świecie z udziałem powyżej 30% w światowej
produkcji. Upadek systemu komunistycznego w tych
państwach, zwłaszcza załamanie powiązań handlowych
i trudności przemysłu ciężkiego, który był głównym odbiorcą stali w tych państwach spowodowały, że w latach 1990–1993 produkcja stali zmniejszyła się z 203
do 128 mln ton, tj. o 75 mln ton, podczas gdy w skali
światowej tylko o 58 mln ton [3]. W ramach restrukturyzacji przedsiębiorstw stalowych w Europie Środkowo-Wschodniej można wskazać następujące etapy:
przełomu ustrojowego (1990–1992), stabilizacji (19931997), kryzysu (1998–1999), prywatyzacji (2000–2003)
oraz obecności w Unii Europejskiej (od 2004/2006 roku)
[1]. W początku lat 90. minionego wieku Polska i Węgry (1991), Bułgaria i Rumunia (1992), Czechy i Słowacja (1993) podpisały Układy Stowarzyszeniowe ze
Wspólnotami Europejskimi, które wyznaczyły ramy

Tablica 1. Ścieżki restrukturyzacji przedsiębiorstw stalowych w USA, Europie Zachodniej i Japonii [1]
Table 1. The paths of restructuring of steel enterprises in US, Western Europe and Japan [1]
USA

Europa Zachodnia

Japonia

Strategie
przedsiębiorstw

– dywersyfikacja produktowa
(obejmująca sektory
niepowiązane, np.
farmaceutyczny, naftowy)

– dywersyfikacja produktowa
– dywersyfikacja geograficzna
(obejmująca sektory
(np. ekspansja w USA)
przetwarzające wyroby stalowe, – dywersyfikacja produktowa
np. stoczniowy)
(obejmującą sektory technologicznie
powiązane, np. nanotechnologie,
ceramika, chemikalia)

Nadzór oraz kontrola
nad restrukturyzacją
przez państwo

– autonomia przedsiębiorstw
przy opracowywaniu
programów restrukturyzacji

– nadzór i kontrola na poziomie
krajowym
i wspólnotowym (Komisja
Europejska)

– autonomia przedsiębiorstw
przy opracowywaniu programów
restrukturyzacji

Polityka państwa

– polityka handlowa (VER,
TPM, VRA, AD/CVD)
– pomoc publiczna

– pomoc publiczna
(np. plan Davignona)
– polityka handlowa

– polityka handlowa
(z uwagi na wysokie bariery
wejścia w mniejszym stopniu
koncentrowała się na ochronie
krajowego rynku)

Grupa, która poniosła
największe koszty
restrukturyzacji

Klienci sektora

Podatnicy

Klienci sektora
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prawne restrukturyzacji przedsiębiorstw stalowych
w tych państwach (m.in. stawki celne na wyroby stalowe czy tzw. grace period – okres w którym zezwolono
na udzielanie pomocy publicznej na restrukturyzację).
Do 1998 roku w żadnym z tych państw nie zakończono restrukturyzacji sektora stalowego, w wyniku czego
niezbędne stało się uzgodnienie z Komisją Europejską
założeń dalszej restrukturyzacji przedsiębiorstw stalowych. Znalazły one wyraz w rządowych programach
restrukturyzacji, które zostały dołączone do Traktatów
Akcesyjnych ww. państw [4]. Restrukturyzacja przedsiębiorstw stalowych w państwach Europy ŚrodkowoWschodniej odbywała się według ścieżki europejskiej:
proces ten opierał się na wykorzystaniu pomocy publicznej (mogła być udzielana do końca 2003 roku) i był
poddany ścisłej kontroli i monitorowaniu przez władze
krajowe oraz Komisję Europejską. Jednym z kluczowych warunków tej restrukturyzacji była prywatyzacja
przedsiębiorstw stalowych (Huta Koszyce – 2000 rok,
Sidex – 2001 rok, Nova Hut i Dunaferr – 2003 rok, Polskie Huty Stali – 2004 rok, Vitkovice Steel i Huta Częstochowa – 2005). Przedsiębiorstwami przejmującymi
były głównie koncerny międzynarodowe (LNM/Mittal
Steel, Arcelor, Evraz). Z końcem 2006 roku zakończył
się proces restrukturyzacji w Polsce i Czechach. Pozytywną ocenę restrukturyzacji sektora stalowego w tych
państwach Komisja Europejska przedstawiła w Komunikacie dotyczącym konkurencyjności przemysłu metalowego z 2008 roku [5].
Duży wpływ na sytuację sektora stalowego na świecie miał kryzys finansowy, który nastąpił w 2008 roku.
Spowodował on m.in. zmniejszenie popytu na rynku
nieruchomości i samochodowym, a przez to pogorszenie sytuacji rynkowej przedsiębiorstw budowlanych
i motoryzacyjnych, zwłaszcza w USA, Europie i Japonii. W konsekwencji, globalna produkcja stali w 2008
roku wyniosła 1 329 mln ton, zaś w 2009 roku 1 220
mln ton. Zmniejszenie produkcji stali nie dotyczyło
jednak wszystkich regionów świata. W 2008 roku produkcja stali (w porównaniu do roku 2007) zmniejszyła
się na Ukrainie (13,4%), w USA (6,8%) i Rosji (5,4%),
ale wzrosła w Chinach (2,6%), Indiach (3,7%) i Korei Południowej (3,8%). W 2009 roku w porównaniu z
2008 rokiem produkcja stali zmniejszyła się w USA
(34%), Japonii (26%), Rosji (12%), Ukrainie (20%), zaś
zwiększyła się w Chinach (13%) i Indiach (2,7%) [6].
Powyższe dane wskazują, że kryzys w dużym stopniu
dotknął producentów stali w państwach rozwiniętych i
w mniejszym stopniu w państwach rozwijających się,
które charakteryzują się rosnącym zużyciem wyrobów
stalowych (Chiny, Indie). Poszczególne państwa podejmowały różne działania mające na celu podniesienie popytu na określone produkty (np. samochody osobowe),
a więc ich bezpośrednimi adresatami nie były przedsiębiorstwa stalowe. Instrumenty polityki handlowej
ukierunkowane na ochronę krajowych producentów
stosowały przede wszystkim Rosja, Indie, Chiny i USA.
Wiele państw zapowiedziało zaskarżenie tych działań
do Światowej Organizacji Handlu [7]. Kryzys spowodował zmniejszenie sprzedaży oraz straty finansowe
wielu przedsiębiorstw stalowych, chociaż w II połowie
2009 roku nastąpiła widoczna poprawa w tym zakresie.
Kryzys może nasilić tendencje związane z konsolidacją
producentów stali (np. Evraz i ISD).
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3. RESTRUKTURYZACJA SEKTORA
STALOWEGO W POLSCE
Historia hutnictwa na ziemiach polskich sięga
wprawdzie czasów starożytnych, ale jego dynamiczny
rozwój nastąpił dopiero w XIX i XX wieku, zwłaszcza w okresie międzywojennym oraz po zakończeniu
II wojny światowej. Realizowana wówczas koncepcja
przebudowy państwa rolniczego w przemysłowe wyznaczyła hutnictwu strategię rozwoju, zmierzającą do
maksymalizacji produkcji stali. Rozwój i modernizacja
objęły wiele hut, które powstały długo przed II wojną
światową, a także budowę nowych hut: pod Krakowem
(1954–1955), w Warszawie (1955–1962), w Dąbrowie
Górniczej (1972–1978). W latach 1946-1980 produkcja stali w Polsce wzrosła z 1,2 do 19,5 mln ton rocznie. Ten imponujący wzrost możliwy był m.in. dzięki
uruchomieniu i eksploatowaniu przez wiele lat pieców
martenowskich wytwarzających ponad 9,5 mln ton
stali rocznie. Duży wpływ na sytuację w hutnictwie
miał kryzys gospodarczy w latach 80. minionego wieku. Z wyjątkiem Huty Katowice i Huty Pokój, a także Huty Ostrowiec nie podejmowano wówczas działań
związanych z rozbudową lub modernizacją hutnictwa.
Niewielkie kwoty wyasygnowano jedynie na bieżące remonty oraz naprawy umożliwiające działalność
operacyjną i to w ograniczonych rozmiarach. W konsekwencji powiększył się dystans między hutnictwem
polskim a światowym. W 1984 roku opracowany został
„Program modernizacji i rozwoju przemysłu hutniczego”, który zakładał m.in. sukcesywną likwidację nadmiernych w stosunku do potrzeb zdolności surowcowych hut śląskich, zwłaszcza pieców martenowskich, a
także podjęcie przez Hutę Katowice produkcji wyrobów
płaskich, których potrzeby krajowe zaspakajane były
systematycznie wzrastającym importem. Z uwagi na
nasilające się trudności gospodarcze program ten nie
został zrealizowany [8]. W 1988 roku podjęto natomiast
decyzję o likwidacji wydziałów surowcowych w hutach:
Kościuszko, Bobrek i Batory [9].
Początek transformacji ustrojowej (1989 rok) uwidocznił niską konkurencyjność przedsiębiorstw stalowych w Polsce (kalendarium restrukturyzacji i prywatyzacji przedstawia rys. 1). Wynikało to m.in. z nadmiernie rozbudowanych w stosunku do krajowych
potrzeb zdolności produkcyjnych przemysłu ciężkiego,
niedostosowania produkcji do zmieniających się oczekiwań rynkowych oraz załamania dotychczasowych zagranicznych rynków zbytu. Dysponując zdolnościami
w produkcji blisko 20 mln ton stali, przy zużyciu jawnym wyrobów hutniczych na poziomie 7 mln ton oraz
nadmiernym do tych zdolności zatrudnieniu wynoszącym 147 tys. osób, huty nie były w stanie konkurować
na liberalizującym się rynku z dostawcami zagranicznymi, oferującymi szeroki asortyment wyrobów o wysokim stopniu przetworzenia [8].
W latach 1990–1992 produkcja stali utrzymywała
się wprawdzie na poziomie ok. 10 mln ton stali rocznie
(dla porównania w latach 1983–1988 produkcja wynosiła około 16 mln ton rocznie), ale wynikało to przede
wszystkim ze zwiększającego się eksportu półwyrobów
i wyrobów o niskim stopniu przetworzenia, co nie przekładało się na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw stalowych [10, 11]. W tych warunkach, w latach 1991–1992 opracowany został przez tzw. Konsorcjum Kanadyjskie (Konsorcjum firm: Hatch Associates,

Fig 1. Calendar of restructuring and privatization of the Polish steel industry

Rys 1. Kalendarium restrukturyzacji i prywatyzacji hutnictwa żelaza i stali w Polsce

Źródło: opracowanie własne
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Ernst&Young, Steltech) raport dotyczący polskiego
hutnictwa żelaza i stali, a Rząd Polski przyjął w końcu
1992 roku „Stanowisko Rządu Polskiego w sprawie restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali do 2002 roku”,
w którym określono kierunki restrukturyzacji sektora
stalowego w Polsce. Głównym źródłem finansowania restrukturyzacji miały być środki własne przedsiębiorstw
oraz kredyty bankowe, przy czym te ostatnie miały być
objęte gwarancjami rządowymi. Przeprowadzono także
prywatyzację kilku hut, przy czym prywatyzacja prowadzona była poprzez bankowe postępowania układowe (Huty: Ostrowiec, Zawiercie, Batory, Łaziska,
Szczecin) i Narodowe Fundusze Inwestycyjne (Huty:
Pokój, Ferrum, Buczek). Wyjątkiem była prywatyzacja
Huty Warszawa, która została sprzedana inwestorowi
zagranicznemu. W latach 1990-1998 w wyniku prowadzonych działań restrukturyzacyjnych huty ograniczyły
zdolności produkcyjne stali o ponad 35%, unowocześniły produkcję stali zwiększając z 8% do 90% udział stali
odlewanych przy mocy urządzeń do ciągłego odlewania
(zapewniającego znaczną poprawę materiałochłonności
i energochłonności produkcji), ograniczyły zatrudnienie
do 78 tys. osób oraz wydzieliły ze swojej działalności te
obszary, które nie były bezpośrednio związane z produkcją wyrobów hutniczych. Zrealizowane inwestycje
wpłynęły na redukcję szkodliwych gazów, poprawiły
materiałochłonność i energochłonność. Z powodu braku środków własnych oraz ograniczonych możliwości
wsparcia środkami publicznymi, huty nie były w stanie
zrealizować procesu restrukturyzacji w stopniu, który
zapewniłby im trwałą efektywność funkcjonowania
w warunkach otwartego rynku, zwłaszcza rozbudowę
zdolności w głębokim przetwórstwie wyrobów stalowych. Krytyczny stosunek wielu środowisk do założeń
proponowanych przez Konsorcjum Kanadyjskie oraz
brak zdecydowanej woli politycznej wdrożenia tych założeń spowodował, że wiele słusznych z perspektywy
historycznej koncepcji nie zostało wdrożonych, zwłaszcza połączenia Huty im. T. Sendzimira i Huty Katowice
oraz powołania organu rządowego odpowiedzialnego za
restrukturyzację sektora [8]. W konsekwencji, restrukturyzacja sektora stalowego mimo znacznego wysiłku
krajowych przedsiębiorstw nie gwarantowała poziomu konkurencyjności międzynarodowej, zaś efekty
restrukturyzacji określano jako doraźne (płytkie) [11].
Dodatkową trudnością przed jaką stanęły krajowe huty
było znaczne pogorszenie sytuacji na rynku krajowym
w latach 1997–1999. W tych warunkach niezbędne stało się podjęcie bardziej zintensyfikowanych działań restrukturyzacyjnych.
W 1998 roku Rada Ministrów przyjęła pierwszy,
kompleksowy program restrukturyzacji sektora stalowego „Program restrukturyzacji przemysłu hutnictwa
żelaza i stali w Polsce”. W kolejnych latach program
ten był kilka razy modyfikowany, przy czym ostateczna
wersja pt. „Restrukturyzacja i rozwój hutnictwa żelaza
i stali w Polsce do 2006 roku”, została przyjęta przez
Radę Ministrów w styczniu 2003 roku (z modyfikacją
w marcu 2003 roku). Na jego założenia zasadniczy
wpływ miały: podpisana w 1991 roku umowa stowarzyszeniowa między Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi (Układ Europejski)
oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004
roku. Ostatecznie rządowym programem restrukturyzacji objęto osiem hut, w tym: Hutę Pokój S.A., Hutę
Bankową sp. z o.o., Polskie Huty Stali S.A., Hutę Łabę-
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dy S.A., Hutę L.W. sp. z o.o., Hutę Andrzej S.A., Hutę
Batory S.A., Hutę Buczek S.A. (od 2004 roku Technologie Buczek S.A.). Trzy ostatnie huty zostały wyłączone
z rządowego programu restrukturyzacji z powodu ogłoszenia upadłości (kolejno w: lutym 2003 roku, czerwcu
2003 roku i sierpniu 2006 roku). Szczegółowe zasady
dotyczące restrukturyzacji krajowego hutnictwa żelaza i stali, w szczególności wielkości pomocy publicznej,
redukowanych zdolności produkcyjnych, kryteria ekonomicznej efektywności (tzw. viability test) oraz zasady monitorowania, zostały określone w dokumencie
„Restrukturyzacja i rozwój hutnictwa żelaza i stali w
Polsce do 2006 roku” oraz Protokole Nr 8 do Traktatu
Akcesyjnego.
Restrukturyzacji towarzyszyły także zmiany właścicielskie, w szczególności prywatyzacja Polskich Hut
Stali S.A., które zostały przejęte w 2004 roku przez
LNM Holdings NV (obecnie ArcelorMittal Poland S.A.
(wcześniej Ispat Polska Stal S.A. i Mittal Steel Poland
S.A.), należąca do największego producenta stali na
świecie ArcelorMittal). Duży wpływ na zmiany własnościowe w polskim sektorze stalowym miało przejęcie
w 2006 roku przez Mittal Steel głównego konkurenta,
tj. Arcelor, który był od 2005 roku właścicielem huty
w Warszawie (obecnie ArcelorMittal Warszawa Sp.
z o.o. wchodzi w skład ArcelorMittal). W następstwie
tej transakcji Mittal Steel został zobowiązany do sprzedaży Huty Bankowej Sp. z o.o. (większościowym udziałowcem był Mittal Steel Poland S.A), której nabywcą
została polska grupa Alchemia S.A.
Restrukturyzacja hut, beneficjentów pomocy publicznej, obejmowała m.in. restrukturyzację technicznotechnologiczną, zasobów rzeczowych i ludzkich, a także restrukturyzację finansową, marketingu i sprzedaży
oraz organizacyjną. Restrukturyzacja odbywała się
z udziałem pomocy publicznej, której dopuszczalny
poziom dla każdej restrukturyzowanej spółki został
określony przez Komisję Europejską, a jej łączna wartość nie mogła przekroczyć kwoty 3,4 mld zł. Pomoc ta,
udzielona w różnych formach, została wykorzystana
w 80%. Konsekwencją możliwości wykorzystania pomocy publicznej była konieczność fizycznej likwidacji
1,2 mln ton zdolności produkcyjnych wyrobów gotowych, co w pełni zostało zrealizowane. Podstawowym
kryterium, według którego Komisja Europejska bada
wyniki restrukturyzacji hutnictwa, jest test viability.
Warunki tego testu zostały spełnione przez wszystkie
restrukturyzowane spółki w dniu 31.12.2006 roku.
Restrukturyzacja techniczno-technologiczna nastąpiła głównie po 2003 roku i, poza wyżej wspomnianymi
redukcjami zdolności produkcyjnych wyrobów gotowych, obejmowała modernizację dotychczas istniejących oraz budowę nowych instalacji produkcyjnych.
W przypadku ArcelorMittal Poland S.A. (Polskich
Hut Stali S.A.) inwestycje obejmowały m.in. budowę
nowej linii ciągłego odlewania stali (COS) w Oddziale
w Dąbrowie Górniczej, budowę nowej walcowni gorącej blach taśmowych w Oddziale w Krakowie, modernizację walcowni walcówki w Oddziale w Sosnowcu
oraz budowę nowej linii powlekania blach w Oddziale w Świętochłowicach. Wartość inwestycji zrealizowanych w latach 2003–2007 wyniosła około 3 mld zł.
Niezależnie od zobowiązań przyjętych w programie
restrukturyzacji, przeprowadzono kapitalny remont
wielkiego pieca w Oddziale w Dąbrowie Górniczej oraz
modernizację walcowni blach zimnych w Oddziale

Zatrudnienie

Zdolności
produkcyjne
(stal surowa)

Główne
założenia

Cel

Zmniejszenie zatrudnienia do ze 147 tys.
osób (1990) do 43,5 tys. osób (2002)

Ograniczenie produkcji stali do 12 mln
ton, budowa instalacji ciągłego odlewania
stali (COS) do około 75% zdolności

– Ograniczenie eksportu do 2,1 mln ton
przy rezygnacji z eksportu półwyrobów
i imporcie na poziomie 1,2 mln ton
– Zwiększenie do 55% udziału wyrobów
płaskich i do 0,9 mln ton rur (przy
produkcji 8,5 mln ton wyrobów
walcowanych na gorąco)
– Utworzenie jednego, zintegrowanego
kompleksu metalurgicznego z Hut: im.
T. Sendzimira i Katowice

Uzyskanie międzynarodowej
konkurencyjności krajowych wyrobów
hutniczych, poszerzenie asortymentu
produkcji i zmniejszenie negatywnego
oddziaływania hutnictwa na środowisko

Raport Konsorcjum Kanadyjskiego
(czerwiec 1992)

Zmniejszenie zatrudnienia z 87 tys. osób
(1997) do 40 tys. osób (2003)

Zwiększenie MMP z 12,5 mln ton stali
(1997) do 13,5 mln ton stali (po 2001)
– zwiększenie prod. stali elektrycznej i
likwidacja stali martenowskiej

– Eksport netto wyrobów na poziomie 1,7
mln ton rocznie, ograniczenie eksportu
netto półwyrobów do 30 tys. ton rocznie,
osiągnięcie Term of Trade na poziomie 1
(w 1997 roku wskaźnik wynosił 2,4)
– Konsolidacja Huty im.
T. Sendzimira i Huty Katowice przy
współpracy (kooperacji) w produkcji
blach taśmowych Zakończenie procedur
prywatyzacyjnych do 2001 roku

Zwiększenie efektywności ekonomicznej
hut, zmiany struktury własnościowej
w kierunku prywatnym oraz
osiągnięcie konkurencyjności na rynku
międzynarodowym

Program restrukturyzacji przemysłu
hutnictwa żelaza i stali w Polsce
(czerwiec 1998)

Table 2. Specification of national restructuring plans of the Polish steel sector

Tablica 2. Zestawienie programów restrukturyzacji sektora stalowego w Polsce

Zmniejszenie zatrudnienia z 26 tys. osób
do 18 tys. osób (tylko beneficjenci pomocy
publicznej)

Poziom zatrudnienia wynosił ok. 18 tys.
osób (2007 rok – beneficjenci pomocy
publicznej)

Zdolności produkcyjne stali surowej
utrzymane zostały na poziomie 12,5 mln ton
rocznie

– Huty spełniły kryteria „viability” na
koniec 2006
i 2007 roku
– Od 2004 roku huty nie otrzymywały
pomocy publicznej na restrukturyzację
– Zlikwidowano wskazane zdolności
produkcyjne
– Dokonano prywatyzacji Polskich Hut
Stali (obecnie ArcelorMittal Poland) oraz
Huty Stali Częstochowa (ISD)

– Spełnienie przez huty kryteriów
„viability” na koniec okresu
restrukturyzacji
– Udzielenie 3,4 mld zł pomocy publicznej
do końca 2003 roku i zakaz udzielania
pomocy publicznej na restrukturyzację
od 2004 roku
– Redukcja przestarzałych zdolności
produkcyjnych
– Zakończenie konsolidacji oraz
prywatyzacja Polskich Hut Stali (Hut:
im. T. Sendzimira, Katowice, Florian i
Cedler) oraz prywatyzacja pozostałych
państwowych hut
Zmniejszenie zdolności produkcyjnych 1,2
mln ton (dotyczyło tylko wyrobów gotowych)

Huty uzyskały trwałą efektywność
ekonomiczną, zlikwidowały nieefektywne
zdolności produkcyjne oraz zoptymalizowały
zatrudnienie
w stosunku do posiadanych zdolności
produkcyjnych

Sprawozdanie z realizacji programu
Restrukturyzacja i rozwój hutnictwa
żelaza i stali w Polsce do 2006 roku

Trwałe funkcjonowanie hut w sposób
ekonomicznie efektywny, przy poziomie
zatrudnienia dostosowanym do zdolności
produkcyjnych i zdolnościach produkcyjnych
dostosowanych do możliwości zbytu
wyrobów

Restrukturyzacja i rozwój hutnictwa
żelaza i stali w Polsce do 2006 roku
(styczeń 2003)
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w Krakowie. Inwestycje w ArcelorMittal Warszawa Sp.
z o.o. obejmowały m.in. budowę nowej walcowni prętów o zdolnościach produkcyjnych 650 tys. ton rocznie
(uruchomiona w 2008 roku, koszt około 80 mln euro).
Pozostałe huty prowadziły głównie inwestycje modernizacyjne oraz związane z ochroną środowiska naturalnego. Restrukturyzacja zatrudnienia prowadzona była
w dwóch etapach: w ramach pierwszego etapu w latach
1999–2003 wykorzystywany był system osłon pracowniczych wynikający z Hutniczego Pakietu Socjalnego
(HPS), zaś w ramach drugiego etapu w latach 2004–
2006 instrumenty aktywizacji zawodowej wynikające
z Hutniczego Pakietu Aktywizujący (HPA). W latach
1999–2006 zatrudnienie w polskim sektorze stalowym
zmniejszyło się o około 43 tys. osób, zaś koszt osłon socjalnych wynosił około 850 mln zł, w tym dotacja budżetowa około 133 mln zł. Zmianom tym towarzyszyły
także istotne zmiany w strukturze zatrudnienia: w latach 1994–2006 wzrósł udział pracowników zatrudnionych w wydziałach produkcyjnych z 52 do 66%, zaś
zmniejszył się udział pracowników administracyjnych
z 21 do 9%. Udział pracowników w działach pomocniczych utrzymał się na zbliżonym poziomie. Nastąpiła
poprawa stanu wykształcenia, ale zarazem postarzenie
pracowników hut, gdyż udział pracowników poniżej 40
lat zmniejszył się z 50 do 32% [12]. Restrukturyzacja
prowadziła także do poprawy uzysku i zmniejszenia
zużycia energii, poprawę struktury sprzedaży, w tym
zwiększenie udziału sprzedaży bezpośredniej, zmiany
orientacji przedsiębiorstw z orientacji produkcyjnej na
orientację rynkową, a także wprowadzono nowoczesne
systemy zarządzania, zwłaszcza komputerowe systemy
wspomagające procesy zarządzania.
Sprawozdanie z realizacji tego procesu Rada Ministrów przyjęła w dniu 14 lutego 2008 roku.
Charakterystykę programów restrukturyzacji sektora stalowego w Polsce przedstawiono w tablicy 2.
Działania restrukturyzacyjne prowadzone były także
przez huty, które nie były beneficjentami pomocy publicznej na restrukturyzację. Jednym z nich była Huta
Stali Częstochowa Sp. z o.o., która została w 2005 roku
przejęta przez ukraiński koncern ISD. Wprawdzie ww.
przedsiębiorstwo korzystało ze wsparcia w postaci
środków publicznych, ale to ostatnie odbywało się na
zasadach rynkowych, stąd nie było ono beneficjentem
pomocy publicznej. W latach 2006–2008 w rozbudowę
i modernizację poszczególnych Zakładów Huty takich
jak: Walcownia Blach Grubych, Walcownia Rur, Stalownia, Centrum Konstrukcji Stalowych ok. 595 mln zł.
W 2003 roku północnoamerykański koncern Commercial Metals Company (CMC) nabył od Impexmetal S.A.
pakiet akcji stanowiący 71,1% kapitału zakładowego
Huty Zawiercie S.A. (w 2007 roku CMC nabył pakiet
akcji stanowiących 26,4% kapitału zakładowego spółki
od Skarbu Państwa, zaś od 2008 roku jest jedynym akcjonariuszem spółki). Inwestycje w hucie obejmowały
m.in. budowę nowej walcowni walcówki o zdolnościach
produkcyjnych 110 tys. ton rocznie (2009 rok, koszt
około 40 mln USD) oraz walcowni prętów (planowane
uruchomienie 2010, koszt około 190 mln USD) [13].
W 2003 roku przejęty został także w ramach procedury upadłościowej majątek produkcyjny Huty Ostrowiec
S.A. przez hiszpański koncern Celsa Group. Inwestycje
w hucie ukierunkowane były na zwiększenie wydajności i efektywności dotychczasowych instalacji produkcyjnych, a także budowę nowej walcowni (inwestycje
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w ciągu 5 lat od przejęcia szacowane na około 100 mln
euro) [14].
W zdecydowanej większości dominującymi właścicielami hut działających w Polsce są inwestorzy zagraniczni. Wyjątkiem jest Huta Łabędy S.A., której
prywatyzacja planowana jest w 2010 roku, Alchemia
S.A. oraz Złomrex S.A. Alchemia S.A. jest właścicielem
Huty Batory Sp. z o.o. (przejęcie majątku produkcyjnego w ramach procedury upadłościowej w 2005 roku),
a także Huty Bankowej S.A. (przejętej w 2007 roku od
Mittal Poland S.A.). Złomrex S.A jest natomiast właścicielem dwóch spółek hutniczych: Ferrostal Łabędy
S.A. (od 2004 roku) oraz HSW – Huta Stali Jakościowych Sp. z o.o. (od 2006 roku). Grupa Złomrex S.A.
jest przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo: jest
jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce
(Cognor S.A., Stalexport S.A.) oraz przetwórców złomu
(Złomrex Metal Sp. z o.o.).

4. PODSUMOWANIE
Od kilkudziesięciu lat sektor stalowy na świecie przechodzi proces restrukturyzacji. W latach 80. i 90. minionego wieku działania te obejmowały przede wszystkim USA, Japonię i państwa należące do Wspólnot
Europejskich. W latach 90. minionego wieku do grupy
tej dołączyły państwa byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska. W okresie dwudziestu
lat sektor stalowy w Polsce został poddany głębokim
zmianom. Z punktu widzenia postawionego celu, tj.
zapewnienia trwałej konkurencyjności krajowych hut
na rynku międzynarodowym, proces ten należy uznać
za przeprowadzony pomyślnie: polskie hutnictwo żelaza i stali jest nowoczesne, rentowne i ma perspektywy
zrównoważonego rozwoju w najbliższych latach. Dzięki
przeprowadzonym inwestycjom, zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, obok części surowcowej posiada także dobrze rozwiniętą część przetwórczą.
Jednakże, proces jego restrukturyzacji nie zakończył
się w 2006 roku, gdyż realizacja indywidualnych programów restrukturyzacji hut oraz wypełnienie zapisów Protokołu Nr 8 do Traktatu Akcesyjnego jest tylko
elementem działań na rzecz wzmacniania konkurencyjności krajowych hut. Doświadczenia światowe oraz
polskie w zakresie restrukturyzacji sektora stalowego
wskazują, że restrukturyzacja jest procesem ciągłym:
przedsiębiorstwa z Europy Zachodniej, USA i Japonii
muszą rywalizować z konkurentami z Chin i Indii, producenci z Europy Środkowo-Wschodniej muszą walczyć
o odpowiednie miejsce w strukturach przedsiębiorstw
międzynarodowych, zaś te ostatnie muszą stawić czoła
globalnym klientom (motoryzacja, stocznie) i dostawcom (producenci rud żelaza i węgla koksowego).
Restrukturyzacja sektora stalowego w Polsce jest
źródłem wielu cennych doświadczeń zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Na podstawie dotychczasowych rozważań można wskazać trzy
elementy – kluczowe czynniki restrukturyzacji, które
miały szczególnie istotne znaczenie na przebieg procesu restrukturyzacji sektora stalowego w Polsce, tj.
porozumienie, plan i monitoring. Różnice w podejściu
do każdego z tych czynników są szczególnie widoczne
przy porównaniu okresu przed i po 1998 roku (przyjęcie przez Radę Ministrów pierwszego, kompleksowego
programu restrukturyzacji). Zdaniem Autorów, każdy
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Tablica 3. Kluczowe czynniki restrukturyzacji sektora stalowego w Polsce
Table 3. Key factors of the Polish steel industry restructuring process
Kluczowy czynnik
restrukturyzacji

Opis czynnika

Do 1998

Po 1998 roku

Porozumienie

Konsensus głównych interesariuszy co
do głównych założeń restrukturyzacji
(np. wielkość i struktura produkcji
oraz zatrudnienia, struktura własności
przedsiębiorstw)

Brak konsensusu i woli
politycznej co do realizacji
założeń raportu Konsorcjum
Kanadyjskiego

Konsensus interesariuszy
(pracodawcy, związki
zawodowe, rząd, Komisja
Europejska)

Plan

Dokument określający cele i sposoby ich
osiągania (m.in. źródła finansowania)
mający umocowanie prawne i polityczne

Dokument analityczny, którego
niektóre założenia miały rangę
dokumentu rządowego

Dokument rządowy, którego
główne założenia miały rangę
międzynarodowej umowy

Monitoring

Jakościowe i ilościowe pomiary
zapewniające bieżącą ocenę realizacji
planu, w tym identyfikację zagrożeń
jego realizacji i rekomendację działań
naprawczych

Brak monitoringu

Stały monitoring niezależnych
ekspertów Komisji
Europejskiej i Ministerstwa
Gospodarki

z kluczowych czynników restrukturyzacji powinien być
przedmiotem pogłębionej analizy i oceny (ewentualnie
dodatkowe czynniki wynikające z przeprowadzonych
analiz). W tablicy 3 przedstawiono ogólną charakterystykę kluczowych czynników restrukturyzacji sektora
stalowego w Polsce.
Restrukturyzacja sektora stalowego w Polsce wskazuje również, że ciężar decyzji kluczowych dla przyszłości sektora przesuwa się z poziomu krajowego na regionalny/wspólnotowy (sprawy związane z polityką handlową, pomocą publiczną), a nawet globalny (sprawy
związane z ochroną klimatu). Przedsiębiorstwa stalowe

działające w Polsce, mimo że w znakomitej większości
są własnością przedsiębiorstw międzynarodowych, zajmują ważne miejsce w strukturze polskiej gospodarki
i funkcjonowaniu lokalnych społeczności (zatrudnienie,
podatki). Połączenie aktywności różnych środowisk na
poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym będzie
miało kluczowe znaczenie dla konkurencyjności nie
tylko tych przedsiębiorstw, ale również polskiej gospodarki. Doskonale wpisuje się w to aktywność platform
technologicznych, a także możliwości współpracy i budowania wizji przyszłości, jakie dają metody foresight.
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