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Hossa na rynku potrwa jeszcze długo

im por to we nie są wy ko rzy sta ne, po nie waż
ze wnętrz ni pro du cen ci nie są już za in te re so -
wa ni eks por tem ma te ria łu do Eu ro py, sko ro
mo gą u sie bie na miej scu osiągnąć in te re su -
ją ce mar że. Do dat ko wo na kła da ją ca się na to
sy tu acja zwią za na z gwał tow nym wzro stem
cen trans por tów kon te ne ro wych po wo du je,
iż im port nie jest tak atrak cyj ny jak w po -
przed nich la tach. 

Nie na le ży rów nież za po mi nać, iż przez
ostat nie la ta eu ro pej scy pro du cen ci by li
zmu sze ni re du ko wać swo je moż li wo ści wy -
twór cze w związ ku z nie kon tro lo wa nym im -
por tem. Ocze ki wa nie, że od bu du ją je w cią gu
kwar ta łu lub dwóch, jest nie ra cjo nal ne. Wra -
ca jąc do bran ży mo to ry za cyj nej, to nie sły -
sza łem, aby pro duk cja w ja kim kol wiek za -
kła dzie zo sta ła wstrzy ma na z po wo du bra ku
sta li nie rdzew nej. Na to miast by ły i na dal ist -
nie ją bar dzo po waż ne pro ble my z do stęp no -
ścią in nych kom po nen tów.

Czy zdol no ści pro duk cyj ne eu ro pej -
skich wy twór ców sta li nie rdzew nych są
wy star cza ją ce, aby za spo ko ić ro sną ce
po trze by od bior ców?

To bar dzo zło żo na kwe stia. Trud no jest mi
się wy po wia dać w imie niu wszyst kich pro du -
cen tów, ale mo gę za kła dać, iż po dob nie jak
Ape ram po zo sta łe hu ty ma ją re zer wy pro duk -
cyj ne zwią za ne ze wspo mnia ny mi wcze śniej
prze ze mnie re duk cja mi pro duk cji. Dru gą
trud ność sta no wi osza co wa nie wiel ko ści ak tu -
al ne go po py tu. Ob ser wu je my, iż dzi siaj jest on
zwięk szo ny nie stan dar do wy mi za cho wa nia mi
za ku po wy mi. Klien ci za ma wia ją wię cej, niż
jest im po trzeb ne do bie żą cej pro duk cji, co
wpły wa na wy dłu że nie ter mi nów re ali za cji,
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Od po cząt ku ro ku gwał tow nie ro śnie po -
pyt na sta le nie rdzew ne. Od bior cy koń -
co wi, m.in. bran ża mo to ry za cyj na, do -
ma ga ją się znie sie nia ogra ni czeń, je że li
cho dzi o im port sta li z państw trze cich
do UE. Ja kie jest sta no wi sko eu ro pej -
skich hut w tej spra wie?

Rze czy wi ście ma my do czy nie nia z oży wie -
niem go spo dar czym, któ re wy my ka się wszel -
kim pro gno zom. Przy czyn ta kiej sy tu acji mo -
że być kil ka. Ja zwró cił bym uwa gę na fakt, iż
przez ostat nie dwa la ta (2019, 2020) fir my
wstrzy ma ły bądź też ogra ni czy ły wy dat ki in -
we sty cyj ne. W 2019 r. ry nek ocze ki wał kry zy -
su lub głę bo kiej ko rek ty po ośmiu bar dzo do -
brych la tach. W ra mach przy go to wań do ta kiej
sy tu acji przed się bior cy za bez pie cza li swój
biz nes po przez do sto so wa nie (ob ni że nie) wy -
dat ków oraz pro wa dze nie od po wie dzial nej po -
li ty ki ma ga zy no wej. W 2020 r. za miast kry zy -
su przy szła pan de mia, któ ra ude rzy ła w ry -
nek w spo sób se lek tyw ny. Bran ża mi, któ re
ucier pia ły najbardziej by ły m.in. pro duk cja
AGD oraz mo to ry za cja. W kwiet niu oraz ma -
ju 2020 r. więk szość za kła dów z tych branż
by ła za mknię ta lub funk cjo no wa ła w bar dzo
ogra ni czo nym za kre sie. 

O ile pierw sze ozna ki oży wie nia w tych
sek to rach by ły za uwa żal ne już w koń ców ce
mi nio ne go ro ku, o ty le po czą tek bie żą ce go po -
twier dził moc ny, ro snący trend. Dziś nikt nie
kwe stio nu je, że ma my do czy nie nia z hos -
są. Dla te go też bran ża mo to ry za cyj na pró bu je
z na wiąz ką od ro bić stra ty po wsta łe w 2020 r.
Prze kła da się to na zwięk szo ne za po trze bo wa -
nie na stal nie rdzew ną, a w szcze gól no ści sta -
le fer ry tycz ne.

Część klien tów pró bu je ob wi niać re gu la cje
unij ne ja ko po wód ogra ni czo nej podaży ma -
te ria łu. Tym cza sem do stęp ne kon tyn gen ty

ton sta li zim no wal co wa nej, wy ko rzy stu je naj -
no wo cze śniej sze tech no lo gie. Zwięk szo na po -
daż sta li nie rdzew nej po cho dzą cej z za kła du
w Genk bę dzie wi docz na na ryn ku już
w czwar tym kwar ta le te go ro ku. 

Na sza gru pa za twier dzi ła rów nież za kup no -
we go kon wer te ra AOD, któ ry wzmoc ni po ten -
cjał pro duk cyj ny. Jed no cze śnie Ape ram zde cy -
do wał się prze jąć spół kę ELG – jed ną z naj -
więk szych firm zaj mu ją cych się ob ro tem zło -
mem nie rdzew nym. Przy pro duk cji opar tej
w po nad 90 proc. na re cy klin gu mu si my być
pew ni, że bę dzie my mie li do stęp do te go su -
row ca wsa do we go.

Ja kie są pla ny do ty czą ce roz wo ju pol -
skiej spół ki gru py Ape ram?

Ape ram Pol ska i zbu do wa ny wo kół cen trum
ser wi so we go w Sie mia no wi cach Ślą skich Re -
gion Wschod ni, za mie rza roz wi jać się tak, aby
na na szym bar dzo wy ma ga ją cym ryn ku za -
pew nić klien tom do stęp ność wszyst kich ma te -
ria łów i naj lep szy ser wis. Czer pie my co raz
wię cej ko rzy ści z sy ner gii z na szym tu rec kim
cen trum ser wi so wym, z któ rym bli sko współ -
pra cu je my na każ dym po lu dzia łal no ści.

W naj bliż szym cza sie zamierzamy zna czą -
co zwięk szyć mo ce pro duk cyj ne w Pol sce, na -
wet do 150 tys. ton rocz nie. W szcze gól no ści
chce my za bez pie czyć ro sną ce gro no klien tów
za in te re so wa nych sta lą w krę gach. Do ce lo wo
my śli my też o sys te mie wy so kie go skła do wa -
nia i być mo że no wej li nii do szli fo wa nia.
W tym ro ku zdą ży li śmy już uru cho mić do dat -
ko wą 32-to no wą suw ni cę, któ ra przy spie szy
za rów no pra cę na pro duk cji, jak i za ła du nek
ma te ria łów. 

Sporo in we stu je my też w au to ma ty za cję
pro ce sów oraz za awan so wa ne sys te my wspo -
ma ga ją ce pro duk cję, stop nio wo prze kształ ca -
jąc na sze cen trum ser wi so we w in te li gent ną
fa bry kę. Bę dzie my rów nież w dal szym cią gu
pra co wać nad ulep sza niem roz wią zań IT,
w tym cie szą ce go się po pu lar no ścią wśród
klien tów e -sho pu.

Ja kie są Pań stwa prze wi dy wa nia co
do ko niunk tu ry na ryn ku do koń -
ca 2021 r.? 

Ocze ku je my, że po pyt bę dzie w dal szym
cią gu duży. Ak tu al na sy tu acja na ryn ku jest
bar dzo do bra, mi mo iż nie wszyst kie sek to ry

zdą ży ły się po zbie rać po pan de mii. Wskaź ni ki
PMI w ca łej Eu ro pie po ka zu ją bar dzo du że od -
bi cie, któ re jesz cze nie jest wi docz ne w wy ni -
kach pro duk cyj nych. Dzie je się tak dla te go, iż
za kła dy wy twór cze są blo ko wa ne przez brak
pod sta wo wych kom po nen tów do pro duk cji:
po cząw szy od pod ze spo łów elek tro nicz nych,
przez pla sti ki, a na opa ko wa niach koń cząc.
Nie któ re bran że, jak np. AGD, już dzi siaj sy -
gna li zu ją du że za po trze bo wa nie na przy szły
ro k i mi mo wy so kie go po zio mu cen ma te ria -
łów wsa do wych na le ga ją na kon trak to wa nie
za mó wień na 2022 r. 

Ogrom ne środ ki wpom po wa ne w go spo dar -
ki kra jów eu ro pej skich w ra mach dzia łań an -
ty co vi do wych, plan od bu do wy USA ogło szo ny
przez pre zy den ta Joe Bi dena oraz do bra sy tu -
acja go spo dar cza w Chi nach to moc ne ar gu -
men ty wska zu ją ce na to, że po zy tyw ny trend
ryn ko wy utrzy ma się dłu żej niż tyl ko do koń -
ca ro ku czy też pierw sze go kwar ta łu 2022 r.
Oczy wi ście ostat nie la ta po ka zu ją, iż cy kle
ryn ko we zmie nia ją się dy na micz nie, ale mi mo
to ob sta ję przy po zy tyw nym sce na riu szu
na ko lej ne mie sią ce.

Roz ma wiał: AML 

a w re zul ta cie na więk sze ob cią że nie łań cu cha
do staw. To wszyst ko spra wia, iż po strze ga nie
do stęp no ści sta li nie rdzew nej jest za bu rzo ne.
Wszy scy wy twór cy pra cu ją nad uru cho mie -
niem do dat ko wych moż li wo ści pro duk cyj -
nych, ale w przy pad ku prze my słu cięż kie go
po trzeb ny jest czas, aby te dzia ła nia by ły wi -
docz ne na rynku. 

Ja kie są pla ny gru py Ape ram do ty czą ce
zwięk sze nia swo ich zdol no ści wy twór -
czych?

Ape ram, bę dąc jed nym ze świa to wych li de -
rów w pro duk cji sta li nie rdzew nej, mu si nie -
ustan nie po dej mo wać dzia ła nia wy prze dza ją ce
kon ku ren cję, któ re za bez pie czą moż li wo ści
pro duk cyj ne przy jed no cze snym zwięk sze niu
kon ku ren cyj no ści. Przy kła dem wła śnie ta kich
dzia łań jest uru cho mie nie w ma ju te go ro ku
no wej li nii do wal co wa nia zim ne go w bel gij -
skiej miej sco wo ści Genk. In we sty cja ta, o do ce -
lo wej zdol no ści pro duk cyj nej po nad 300 tys.

Ogromne środki wpompowane
w gospodarki krajów europejskich
w ramach działań antycovidowych,
plan odbudowy USA ogłoszony
przez prezydenta Joe Bidena oraz
dobra sytuacja gospodarcza
w Chinach to mocne argumenty
wskazujące na to, że pozytywny
trend rynkowy utrzyma się dłużej
niż tylko do końca roku.

Przez ostatnie lata europejskie
huty były zmuszone redukować
swoje możliwości wytwórcze.
Oczekiwanie, że odbudują je
w ciągu kwartału lub dwóch,
jest nieracjonalne.
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Aperam Polska przetworzył pół miliona ton materiału ze stali nierdzewnej.


