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NOWOCZESNE HUTNICTWO STALOWE W POLSCE,
ZORIENTOWANE NA ZASPAKAJANIE POTRZEB
RYNKU LOKALNEGO, WOBEC WYZWAŃ GLOBALNEGO
KRYZYSU EKONOMICZNEGO
W artykule przedstawiono wybrane informacje o wynikach zmagań polskiego hutnictwa żelaza i stali ze skutkami
globalnego kryzysu gospodarczego. Krajowe hutnictwo jest przemysłem nowoczesnym dzięki restrukturyzacji i zmianom własnościowym. Jest zdolne do konkurencji na otwartym rynku, która wymusiła wzrost produktywności i coraz
lepsze dostosowanie jego oferty do rynku. Prywatyzacja zapewniła racjonalizację kosztów i dopływ dodatkowych
środków finansowych na inwestycje, umożliwiając realizację harmonijnych zmian organizacyjnych i technicznych,
wspartych innowacyjnością, niezbędnych dla umacniania konkurencyjności krajowych hut. Nowe technologie i inwestycje proekologiczne czynią hutnictwo przemysłem perspektywicznym. Wyroby krajowych hut są stosowane w produkcji dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych, tj. dróg i towarzyszącej im infrastruktury, obiektów przemysłowych,
mieszkań i hoteli, aren sportowych, a także sprzętu AGD i RTV, maszyn i urządzeń oraz samochodów i pozostałych
środków transportu.
Słowa kluczowe: hutnictwo stali, kryzys ekonomiczny, zużycie wyrobów stalowych

MODERN STEEL SECTOR IN POLAND FOCUSED ON MEETING
LOCAL MARKET NEEDS, FACING CHALLENGES POSED
BY GLOBAL ECONOMIC CRISIS
The article presents selected coverage on the outcomes of Polish iron and steel industry fighting the global economic
and financial crisis. Polish steel sector represents state-of-the-art operations owing to restructuring and privatisation
efforts. It is viable and able to stand the competition on an open market, which brought about higher productivity and
better market match to customer requirements. Privatisation provided cost rationalization as well as injection of fresh
funds for investments, harmonised organisational and technical changes, supported by innovative inputs, which are
necessary to improve the competitive edge of domestic steel makers. New technologies and pro-environment projects
ensure long term prospects for steel growth. Domestic steel products applications include capital and consumer goods
such as: roads and related engineering infrastructure, industrial sites, residential areas and hotels, sports arenas,
and home appliances, plant and equipment, automotive and remaining transportation vehicles.
Keywords: steel sector, economic crisis, apparent steel consumption

1. WPROWADZENIE
W minionym 2009 roku, sytuacja na rynku stali
zmieniła się diametralnie na niekorzyść. Negatywny
wpływ zjawisk kryzysowych o charakterze globalnym
był szerszy i większy niż zakładano w prognozach
z początku 2009 roku. Skala i dynamika spowolnienia
zaskoczyła wielu przedsiębiorców, którzy nie zdołali
przygotować się na pokonanie barier popytowych i finansowych oraz krajowe administracje – na skuteczne wygenerowanie nowego popytu. W konsekwencji,
recesja w przemysłach zużywających wyroby stalowe
do produkcji dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych
odcisnęła się piętnem na produkcji hut (w większości
regionów świata, w Europie i w Polsce również) oraz na
ich przychodach ze sprzedaży.
W 2009 roku światowe zużycie stali zmniejszyło się
o ok. 86 mln ton (spadek o 6,3%) w stosunku do odno-

towanego w 2008 roku, a w ślad za tym obniżyła się
produkcja stali prawie o 100 mln ton (spadek o 8,2%).
Wzrosty produkcji stali odnotowano tylko w nielicznych
krajach, m.in. w Indiach (o 3%), Iranie (o 9%) i w Chinach (o 13%) [1].
W Polsce, mimo że podstawowe tendencje i relacje gospodarcze kształtowały się korzystniej niż w większości
krajów UE, sytuacja w wielu przemysłach uległa pogorszeniu. Pogorszyła się płynność finansowa przedsiębiorstw, pojawiły się kłopoty z dostępnością kredytów,
wzrosły koszty finansowania bankowego. Zjawiska te
nie sprzyjały rozwojowi wielu podstawowych gałęzi
przemysłu. W 2009 roku krajowe zużycie stali zmniejszyło się aż o 30% względem odnotowanego w 2008
roku, co wymusiło spadek produkcji stali o ok. 26% [2].
Trudności rynkowe zmusiły producentów hutniczych
do jeszcze głębszej redukcji kosztów i do szukania dla
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siebie nowych szans na przyszłość [7, 8]. Przemysł stalowy niewątpliwie bardzo ucierpiał z powodu kryzysu.

2. SYTUACJA W HUTNICTWIE STALI
I W PRZEMYSŁACH Z NIM POWIĄZANYCH
W POLSCE
Wskutek osłabienia rynku przez globalny kryzys
ekonomiczny produkcja stali surowej w Polsce w 2009
r. była niższa o 26,5% od odnotowanej w 2008 roku
i wyniosła 7,13 mln ton. W strukturze produkcji stali
surowej, po raz pierwszy udział stali elektrycznej (wyprodukowanej w procesie EAF) wyniósł 54%, a stali
konwertorowej (wytworzonej w procesach zintegrowanych BF + BOF) tylko 46%.
Produkcja wyrobów gotowych walcowanych na gorąco w 2009 roku wyniosła 6,22 mln ton i była o 18%
niższa od odnotowanej w 2008 roku. Według gatunków
dominowały stale niestopowe (95%), pozostałe 5% stanowiły stale stopowe, w tym odporne na korozję – około
0,03%. Według asortymentu, w strukturze produkcji
wyrobów gotowych, wyroby długie stanowiły 65,6%
a wyroby płaskie 34,3%. Produkcja blach i taśm walcowanych na zimno wyniosła 572 tys. ton, (mniej o 18%
niż w 2008 roku). Produkcja rur (ze szwem i bez szwu)
była niższa niż w 2008 roku o 15%. Wzrost zanotowano
wyłącznie w produkcji kształtowników giętych na zimno zamkniętych. Ich produkcja wyniosła 547 tys. ton
i była o 6% wyższa niż w 2008 roku.
Kryzys spowodował też obniżenie tempa wymiany towarowej z zagranicą. Chociaż dynamika spadku importu była większa (-36%) niż dynamika spadku eksportu

Rys. 1. Produkcja stali surowej według procesów w latach
2004–2009 [mln ton]
Fig. 1. Manufacture of crude steel by processes from 2004
to 2009 [M mt]

Rys. 2. Zatrudnienie w hutnictwie żelaza i stali w latach
2004-2009 [tys. osób]
Fig. 2. Employed by iron and steel industry from 2004 to
2009 [000 persons]
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(-26%), utrzymała się dotychczasowa tendencja w wymianie towarowej, dominował handel z krajami UE [5].
Polska pozostała importerem netto z niekorzystnym
dla niej bilansem, zarówno według wartości jak i ilości,
w 2009 roku wynoszącym odpowiednio minus 1,25 mln
ton i minus 2,2 mld USD (rys. 3) [2, 3].

Rys. 3. Eksport, import, saldo [mln ton] w latach 2004–
2009 E
Fig. 3. Exports, imports, balance [M mt] from 2004 to 2009
E

Utrzymał się też wysoki, prawie 58-procentowy
udział importu w krajowym zużyciu stali [2]. Przyczyny tak wysokiego udziału importu w krajowym zużyciu
stali tkwią w przeszłości. Pełne otwarcie polskiego rynku nastąpiło zanim sektor uzyskał zdolność skutecznej
konkurencji z dostawcami z krajów Europy Zachodniej
i krajów trzecich. Powstały wówczas i utrzymują się
nadal, trwałe związki krajowych odbiorców z dostawcami stali. Dodatkowo za przenoszącymi się do Polski
gałęziami przemysłu, podążają dostawy stali przez
ich dotychczasowych partnerów. Krajowe huty czynią
wiele aby poprawić ten stan – dopasowują coraz skuteczniej ofertę produktową do potrzeb lokalnego rynku, inwestują w nowe technologie i procesy głębszego
przetwarzania swoich wyrobów, ale zmiana tego stanu
jest trudna i długotrwała. Huty zainwestowały w nowe
walcownie gorące wyrobów długich (w Warszawie,
Ostrowcu Świętokrzyskim i w Zawierciu). Zmodernizowano walcownię zimną blach cienkich (w Krakowie)
oraz sfinalizowano inwestycje zwiększające zdolności
produkcji kształtowników giętych na zimno zamkniętych (w przedsiębiorstwie „Stalprodukt”, Hucie Pokój
i Severstallat Silesia), a także prefabrykacji wyrobów
gotowych (w ISD Częstochowa, Hucie Pokój i AMP) [8,
9]. Przedsięwzięcia te znacząco wzmocniły i poszerzyły
ofertę hut, a rynek otrzymał bogatą paletę nowoczesnych wyrobów gotowych i lepsze ich przystosowanie
do potrzeb klientów. Prefabrykacja (cięcie i wycinanie, zagniatanie i zaginanie, spawanie, zabezpieczanie antykorozyjne i malowanie elementów stalowych
już u producenta zgodnie z zamówieniem klienta) jest
usługą, która daje korzyści hutom (w postaci większej
wartości dodanej) i rynkowi – pozwalając skrócić czas
realizacji wielu inwestycji z wykorzystaniem stali.
Wysokowydajne urządzenia do obróbki cieplnej blach
grubych (MULPIC) w ISD Częstochowa S.A. dają nowe
możliwości zaopatrzenia odbiorców „specjalnych” [9].
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3. RYNEK KRAJOWY – SYTUACJA
W PRZEMYSŁACH ZUŻYWAJĄCYCH
STAL DO PRODUKCJI DÓBR
INWESTYCYJNYCH I KONSUMPCYJNYCH
W ciągu ostatnich kilkunastu lat zużycie jawne wyrobów stalowych w krajowej gospodarce wzrosło z 4,0
mln ton w 1992 roku do około 12,0 mln ton wyrobów
stalowych w 2007 roku (o 300%) [3] (rys. 4). W 2009
roku kryzys jednak „zrobił swoje”. Mimo, że stalochłonne inwestycje na Euro 2012, modernizacje w energetyce, w kolejnictwie i w ekologii miały podtrzymywać
rosnące zapotrzebowanie na stal, jej krajowe zużycie
spadło do 8 mln ton wyrobów gotowych [2]. W budownictwie ogólnym miał miejsce 4-procentowy wzrost
produkcji budowlano-montażowej, ale w pozostałych
gałęziach przemysłu zanotowano spadki.

Rys. 4. Zużycie jawne wyrobów stalowych w Polsce i udział
importu w zużyciu w latach 2004-2009 E [%, rok do roku]
Fig. 4. Apparent consumption of finished steel products [M
mt] and import contribution in apparent steel consumption (y-o-y) [%] from 2004 to 2009 E [%]

Kryzys wprowadził liczne korekty w planach realizacji i rozwoju produkcji dóbr konsumpcyjnych (samochodów, AGD i odbiorników TV, wyrobów z metali, maszyn
i urządzeń i in.). Mimo korzystnego wpływu skutków
wprowadzonych przez Niemcy i Słowację programów
wsparcia dla ich sektora samochodowego, produkcja
i sprzedaż samochodów osobowych w Polsce, w 2009
roku zaledwie osiągnęła poziom z 2008 roku, a prognozy na 2010 rok dotyczące produkcji i sprzedaży aut są
raczej pesymistyczne.
Kondycja przemysłu stoczniowego jest niezadawalajaca, nie tylko z powodu zaprzestania działalności
stoczni. Nastąpiło wyraźne osłabienie europejskiego
i światowego portfela zamówień na statki. Na początku
2009 roku weszła w życie specjalna ustawa stoczniowa [10] (efekt kompromisu pomiędzy Rządem RP
i KE), zgodnie z którą klasyczna upadłość stoczni miała
być zastąpiona sprzedażą ich aktywów. Chętnych na
nie jednak brakuje.
Całkiem dobrze natomiast przedstawia się sytuacja
w przemyśle AGD/RTV. Fabryki tego sprzętu w Polsce są nowoczesne i konkurencyjne wobec podobnych w
Europie Zachodniej. W 2009 roku produkcja chłodziarek i zamrażarek spadła o 16%, ale pralek wzrosła aż
o ponad 30% w stosunku do roku 2008.
Przemysł maszynowy jest kolejną nowoczesną gałęzią polskiej gospodarki. Wartość produkcji sprzedanej
wyrobów z metali w 2009 roku w stosunku do 2008 roku
była mniejsza o 6%, a produkcja maszyn i urządzeń
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spadła o 8%, ale i tak sytuacja w polskich fabrykach
na tle unijnej jest bardzo korzystna. Prognozy na rok
2010 są umiarkowanie optymistyczne, spodziewane są
nieznaczne wzrosty dynamiki produkcji i sprzedaży.

4. SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU
KRAJOWEGO HUTNICTWA
Planowane po 2012 roku zmiany polityki klimatycznej UE wpłyną bezsprzecznie na konkurencyjność
przedsiębiorstw przemysłu stalowego i sektorów z nim
powiązanych. Hutnictwo stalowe jest przemysłem
o dużej energochłonności i emisyjności CO2. Związane z tym koszty funkcjonowania spółek hutniczych na
wspólnotowym rynku są wysokie. Inwestorzy słusznie
obawiają się utraty konkurencyjności wobec producentów z krajów trzecich, gdzie koszty ekologiczne są
niskie. Całkiem realne będzie przenoszenie niektórych
rodzajów produkcji poza obszar Wspólnoty [7], zwłaszcza gdy systemowe rozwiązania w postaci „działań równoważnych” okażą się niesatysfakcjonujące dla nich.
Wprawdzie hutnictwo stalowe jako przemysł narażony
na „wyciek emisji” otrzyma bezpłatnie uprawnienia
emisyjne, to jednak otwartą kwestią pozostaje poziom
odniesienia przy ich przydziale, tzw. benchmarki,
o których zdecyduje Komisja Europejska do końca 2010
roku. Bezpłatne uprawnienia zostaną przydzielone
w oparciu o wzorce ex-ante, a punktem wyjścia dla nich
będą średnie wyniki osiągnięte przez 10% najbardziej
efektywnych instalacji. W praktyce oznaczać to będzie,
że przeciętne instalacje hutnicze otrzymają około 1728% uprawnień mniej od ich rzeczywistych potrzeb.
Pytania, czy w tej sytuacji spółki hutnicze będą mogły
liczyć na system rekompensat, czy w transgranicznym
obrocie stalą wprowadzi się mechanizmy zapewniające
producentom równe z importerami warunki dostępu do
rynku są kluczowe [6].
Dla prawidłowej i efektywnej działalności hutnictwa
ważne znaczenie ma przejrzystość i spójność polityki
energetycznej, a w jej ramach – długoterminowe umowy, polityka cen na energię elektryczną i gwarancje dostaw prądu oraz warunki zakupu gazu od PGNiG, itp.
Ostatnio w Polsce notuje się częste i wysokie podwyżki cen energii elektrycznej i gazu, a nieprzejrzystość
rynku i ograniczona swoboda wyboru dostawcy negatywnie wpływają na konkurencyjność krajowych hut
i zniechęcają inwestorów do angażowania się w rozwój
nowych zdolności produkcyjnych w Polsce. Niezbędne
są bardziej zdecydowane działania w sferze porządkowania polityki energetycznej. W sytuacji kiedy stal
w pełni podlega regułom otwartego rynku, brak faktycznego rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce nie
stanowi zachęty do większej aktywności inwestorów
branżowych.
Komisja Europejska decyzją z dnia 11.12.2009 r. odrzuciła Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do Emisji
CO2 (KPRU II) z 2006 roku, uznając jego niezgodność
z kryteriami dyrektywy 2003/87/WE. W uzasadnieniu
swojej decyzji KE wskazała, że „Polska powinna zgłosić
nowy krajowy plan rozdziału, bez zbędnych opóźnień
– prace nad nim owszem rozpoczęto, ale potrzebne są
bardziej zdecydowane działania administracji”.
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4. PODSUMOWANIE
Krajowe hutnictwo i powiązane z nim sektory wnoszą istotny wkład w rozwój całej polskiej gospodarki.
Zadawalająca kondycja ekonomiczna i techniczna hutnictwa jest pożądana przez przemysły kooperujące, bowiem stanowi on bazę dla ich konkurencyjności. Dlatego ważne jest, by krajowe hutnictwo, funkcjonujące
w ramach globalnej konkurencji, nie napotykało lokalnych barier w rozwoju. Dzisiaj jednak są nimi wysokie
ceny prądu elektrycznego, narzucone przez PGNIG warunki zakupu gazu ziemnego, mniej korzystne w Polsce niż w niektórych krajach UE przepisy podatkowe
i ciągle nieokreślone limity emisyjne CO2 w KPRU II
na lata 2011 i 2012.
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Szansą na dalszy rozwój hut jest duży lokalny rynek.
Krajowe zapotrzebowanie na stal wzrastać będzie co
najmniej do 2015 roku w realizowanych i zapowiedzianych inwestycjach (na EURO’2012, w energetyce, w kolejnictwie i ekologii, itp.). Potrzebne jest jednak opracowanie systemowych rozwiązań, które nie zakłócając
reguł wolnego rynku, umożliwią preferowanie dostaw
rodzimych produktów (również stali) na lokalne realizacje projektów infrastrukturalnych, współfinansowanych z funduszy unijnych. Produkty polskich hut są
bowiem nowoczesne i w pełni odpowiadają potrzebom
rynku.
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