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Gdy wio sną 2020 r. wy bu chła w Pol sce pan de mia
ko ro na wi ru sa, eks per ci prze wi dy wa li, że kon -

sump cja sta li nie rdzew nych w na szym kra ju za ła mie
się w ca łym ro ku o mniej wię cej jed ną pią tą. Pro gno zy
te by ły bar dzo re al ne, a opie ra ły się na ana li zie bie żą -
cej sy tu acji w go spo dar ce. Ta nie wy glą da ła naj le piej:
wpro wa dza ne przez rząd re stryk cje ude rza ły w ko lej ne
ga łę zie prze my słu, w kon se kwen cji za mó wie nia na su -
row ce, w tym sta le nie rdzew ne, zo sta ły bar dzo ogra ni -
czo ne. Szczyt kry zy su pan de micz ne go na stą pił
w kwiet niu, jed nak nie pew na ko niunk tu ra utrzy my wa -
ła się przez ca ły dru gi kwar tał.

Przy szedł bo om
Szczę śli wie jed nak pe sy mi stycz ne sce na riu sze, wiesz -
czą ce dłu go trwa łe i struk tu ral ne za ła ma nie go spo dar -
cze, nie spraw dzi ły się. Oka za ło się bo wiem, że kry zys
wy wo ła ny skut ka mi ko ro na wi ru sa ma zu peł nie in ny

cha rak ter niż te, któ re ob ser wo wa li śmy w mi nio nych
la tach. Pod sta wo wa róż ni ca po le ga ła na tym, że tym
ra zem po pyt na to wa ry i usłu gi nie za ła mał się dla te -
go, iż kon su men tom za bra kło pie nię dzy, ale dla te go,
że po przez wpro wa dza ne re stryk cje zo sta li oni zmu -
sze ni do ogra ni cze nia wy dat ków. W mo men cie, gdy
wspo mnia ne re stryk cje za czę ły być lu zo wa ne, stłu -
mio ny po pyt wy buchł ze zdwo jo ną si łą. Dzia ło się tak
w nie mal wszyst kich re gio nach świa ta. 

W kon se kwen cji mniej wię cej od prze ło mu je sie ni
i zi my 2020 r. ob ser wu je my praw dzi wą hos sę w świa -
to wym, eu ro pej skim i pol skim prze my śle. To prze kła -
da się na wzrost kon sump cji sta li nie rdzew nych, któ ra
na ko niec 2020 r. się gnę ła 462,4 tys. ton.

Pierw sze mie sią ce 2021 r. przy nio sły wzmoc nie nie
wzro sto we go tren du, je że li cho dzi o po pyt na sta le nie -
rdzew ne. Za po trze bo wa nie uro sło do ta kie go po zio mu,
że hu ty prze sta ły być w sta nie re ali zo wać wszyst kie
za mó wie nia. Po wszech ną prak ty ką sta ło się re gla -
men to wa nie to wa ru. Kło po tów z do stęp no ścią ma te ria -
łu nie był (i ca ły czas nie jest) w sta nie roz wią zać im -
port spo za UE. Po pierw sze dla te go, że pro wa dzo na
przez Bruk se lę od dłuż sze go cza su po li ty ka sku tecz -
nie wy eli mi no wa ła wie lu do staw ców, głów nie azja tyc -
kich. Po dru gie, pro blem ogra ni czo nej po da ży do ty czy
nie tyl ko Eu ro py, ale ca łe go świa ta. W ta kiej sy tu acji
skłon ność lo kal nych pro du cen tów do pod bo ju ryn ków
za gra nicz nych ra dy kal nie zma la ła. Sta ło się tak m.in.
w przy pad ku Chin, któ re w mar cu 2021 r. znio sły obo -
wią zu ją ce do tej po ry do pła ty do eks por tu sta li. 

Bruk se la zdecydowała
Utrzy mu ją cy się od wie lu ty go dniu nie do bó r sta li do -
pro wa dzi ł do sy tu acji, w któ rej jej eu ro pej scy od bior cy
za czę li się gło śno do ma gać od unij nych de cy den tów
zmia ny do tych cza so wej po li ty ki zmie rza ją cej do ogra -
ni cze nia im por tu spo za Wspól no ty. Przed sta wi cie le
wiel kich lob by prze my sło wych, takich jak np. mo to ry -
za cja czy bran ża AGD, w ofi cjal nych li stach kie ro wa -
nych do Bruk se li postulowali znie sie nie wpro wa dzo -
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JEDYNIE O NIESPEŁNA 10 PROC., LICZĄC ROK DO ROKU, SPADŁO W 2020 R. ZUŻYCIE JAWNE STALI NIERDZEWNYCH W POLSCE.

BIORĄC POD UWAGĘ OKOLICZNOŚCI, TO WYNIK NADSPODZIEWANIE DOBRY.

Od załamania do hossy

462,4
tys. ton

wyniosła konsumpcja

stali nierdzewnych

w Polsce w 2020 r.

* Prognoza Źródło: SpotData
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ZUŻYCIE JAWNE STALI NIERDZEWNYCH W POLSCE (W TYS. TON)

206,0       232,0      257,0       280,6        310,6       353,4      381,8   420,9  483,1 495,8   511,2   462,4 508,0
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nych ba rier. Jed ną z nich jest obo wią zu ją cy od 2018 r.
sys tem kon tyn gen tów im por to wych (safeguard). 

Ko mi sja Eu ro pej ska pod ko niec czerw ca 2021 r. po -
sta no wi ła jed nak prze dłu żyć funk cjo no wa nie te go sys -
te mu na trzy ko lej ne la ta. Przy chy li ła się więc do ar gu -
men tów bran ży hut ni czej, któ ra prze ko nu je, że ko -
niecz na jest ochro na ryn ku we wnętrz ne go przed nad -
mier nym im por tem sta li, w tym nie rdzew nych. W ra -
mach sa fe gu ard moż na do UE spro wa dzać z gó ry okre -
ślo ne ilo ści sta li. Po prze kro cze niu wy zna czo ne go li mi -
tu im por to wa ny ma te riał jest ob ję ty do dat ko wym cłem.
Prze dłu ża jąc okres ochro ny ryn ku we wnętrz ne go, KE
po sta no wi ła jed no cze śnie, że co ro ku ob ję te kon tyn gen -
tem kwo ty im por to we zwięk szać się bę dą o 3 proc. 
                                                                                  AML

reklama

JAK KSZTAŁ TO WA ŁY SIĘ CE NY

Przez nie mal ca ły 2020 r. ce ny sta li nie rdzew nych utrzy my wa ły się na sta bil nym,
ni skim po zio mie. Pod ko niec paź dzier ni ka przy szedł jed nak prze łom. Mniej wię cej od te -
go cza su trwa nie ustan ny wzrost cen. Dla przy kła du, je sie nią 2020 r. to na bla chy zim no -
wal co wa nej (1.4301, 2B, 2 mm) kosz to wa ła ok. 9 tys. zł. Pod ko niec ma ja 2021 r. by ło
to już ok. 15 tys. zł, co ozna cza wzrost o po nad 60 proc. (źró dło: www.sta le nier dzew -
ne.pl/wy kre sy). W po dob nie im po nu ją cym tem pie ro sła ce na prę tów. Za to nę ana li zo -
wa ne go przez Sto wa rzy sze nie Stal Nie rdzew na ma te ria łu (1.4301, h9, fi 12) pod ko -
niec 2020 r. trze ba by ła za pła cić nie co po nad 10 tys. zł. W ma ju 2021 r. ce na pod -
sko czy ła do po nad 14,5 tys. zł (45 proc.). W przy pad ku rur zwyż ka się gnę ła
35 proc. (do nie mal 27 tys. zł; 1.4301, su ro wa ru ra spa wa na 42,4 x 2 mm HF,
kon struk cyj na). Zda niem eks per tów w ko lej nych mie sią cach ce ny być mo że nie bę dą
ro snąć już w do tych cza so wym tem pie, ale też z pew no ścią nie na stą pi ja kaś trwa ła
ko rek ta tren du. Naj praw do po dob niej ce ny usta bi li zu ją się na wy so kim po zio mie. 

RYNEK STALI NIERDZEWNEJ W POLSCE (w tys. ton)

2020 2019 Zmiana 2020/2019 w proc.
Eksport Import Zużycie jawne Eksport Import Zużycie jawne Eksp.     Imp.     Z.j.

Blachy zimnowalcowane 84,4 300,8 219,9 71,4 298,3 227,1 18,2 0,8 -3,2

Taśmy zimnowalcowane 8,3 78,6 70,7 8,9 73,2 64,1 -6,7 7,4 10,2

Blachy gorącowalcowane 25,6 73,4 47,9 27,3 86,7 59,4 -6,2 -15,3 -19,4

Taśmy gorącowalcowane 0,5 9,1 8,6 0,5 9,0 8,6 0,0 1,1 1,0

Płaskie razem 118,9 461,9 347,1 108,1 467,2 359,3 10,0 -1,1 -3,4

Rury spawane 7,3 65,0 57,6 7,7 91,0 82,5 -5,2 -28,6 -30,3

Rury bezszwowe 0,9 5,8 4,9 1,9 7,1 5,2 -52,3 -18,3 -4,2

Rury razem 8,2 70,8 62,5 9,6 98,2 87,7 -14,6 -27,9 -28,7

Sztaby i pręty 13,1 38,9 25,8 15,0 50,4 35,0 -12,6 -22,8 -26,3

Drut 1,1 6,9 7,9 1,4 6,3 4,9 -21,4 9,5 12,1

Kształtowniki 2,7 3,5 0,9 3,1 4,4 1,4 -12,9 -20,4 -38,3

Profile 2,1 20,5 18,2 2,4 20,9 18,2 -12,5 -1,9 -1,8

Długie razem 19,0 69,8 52,8 21,9 82,0 59,5 -13,2 -14,9 -11,3

Armatura 11,4 7,8 0,0 7,0 8,9 2,2 62,8 -12,3 -100

Ogółem 157,5 610,4 462,4 146,7 656,3 511,2 7,4 -7,0 -9,5

Źródło: SpotData, SSN
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Zmienny rok
MINIONYCH KILKANAŚCIE MIESIĘCY W GLOBALNEJ BRANŻY STALI NIERDZEWNYCH STAŁO POD ZNAKIEM KORONAWIRUSA

ORAZ NIEKOŃCZĄCEJ SIĘ RYWALIZACJI HANDLOWEJ MIĘDZY AZJĄ A RESZTĄ ŚWIATA.  

Po czą tek 2020 r. wlał nie co opty mi zmu do eu ro pej -
skiej bran ży, któ ra w dość po sęp nych na stro jach

koń czy ła po przed ni rok. Za czął ro snąć po pyt, nie ko -
rzyst ne tren dy ryn ko we jak by się od wró ci ły. Zu peł nie
od mien nie w tym cza sie sy tu acja wy glą da ła na Wscho -
dzie. Tam bo wiem w pierw szych ty go dniach 2020 r.
na stą pi ła kul mi na cja pierw szej fa li pan de mii ko ro na wi -
ru sa. W efek cie ko lej ni wy twór cy sta li nie rdzew nych
m.in. w Chi nach by li zmu sze ni wstrzy mać lub ogra ni -
czyć pro duk cję. Swo je li nie za mknę ła pod ko niec lu te -
go 2020 r. hu ta Zhan gjia gang Po hang Sta in less Ste el,
a spół ka Ba oste el De sheng pra co wa ła, wy ko rzy stu jąc
je dy nie po ło wę mo cy. Na po dob ny krok zde cy do wa ły
się fir my Jiang su De long oraz TI SCO. 

Zło wro gi wi rus
Fa la pan de mii szyb ko prze su wa ła się z Azji w in ne re -
jo ny świa ta, w tym do Eu ro py. Pod ko niec pierw sze go
kwar ta łu 2020 r. tak że prze mysł na Sta rym Kon ty -
nen cie zo stał pod da ny ry go rom lock dow nu. W bran ży
sta li nie rdzew nych za pa no wał strach o przy szłość.
Cle mens Il ler, ów cze sny pre zes gru py Schmolz + Bic -
ken bach, w ko men ta rzu do wy ni ków po pierw szym
pół ro czu 2020 r. nie ukry wał roz go ry cze nia: „Dru gi
kwar tał 2020 r. stał w zu peł no ści pod zna kiem kry zy -
su wy wo ła ne go CO VID -19. Prze ło ży ło się to na dra ma -
tycz ne za ła ma nie sprze da ży. Naj bar dziej ude rzy ło
w nas za mknię cie pro duk cji za kła dów z bran ży mo to -
ry za cyj nej. Trud na sy tu acja utrzy my wa ła się rów nież
wśród firm z prze my słu ma szy no we go. W efek cie sa -
mi zo sta li śmy zmu sze ni do cza so we go wstrzy ma nia
pro duk cji. Mi mo de li kat nej po pra wy w ak tyw no ści na -
szych klien tów, któ rą moż na za uwa żyć od ma ja te go
ro ku, trze ba stwier dzić, że po pyt od ra dza się bar dzo
po wo li. Do koń ca 2020 r. nie wie le się pod tym wzglę -
dem zmie ni”. 

Je go pro gno zy oka za ły się jed nak nie tra fio ne. Już je -
sie nią 2020 r. ten den cje ryn ko we za czę ły się od wra -
cać. Wpły nę ło na to kil ka głów nych ele men tów. Pierw -
szy z nich to gwał tow ny wy buch po py tu ze stro ny sze -
ro ko ro zu mia ne go prze my słu, głów nie wy twór ców
dóbr trwa łych, takich jak sa mo cho dy, AGD, elek tro ni -
ka, ale też sek to ra bu dow la ne go. Ko lej ny po wód to
ogra ni czo na po daż. Eu ro pej skie hu ty w ostat nich la -
tach ra czej cię ły mo ce, niż my śla ły o ich roz bu do wie.
W do dat ku bar dzo moc no ogra ni czo na zo sta ła do stęp -
ność to wa ru z im por tu, głów nie z Azji. Wy ni ka to ze
sku tecz no ści ogra ni czeń han dlo wych na rzu ca nych
przez Bruk se lę, ale też z fak tu, iż im por to wa ny ma te -
riał prze stał być kon ku ren cyj ny ce no wo. W do dat ku
trud no go do star czyć do Eu ro py, gdyż z uwa gi na pan -
de micz ne re alia dra stycz nie wzro sły kosz ty frach tu. 

Ko rzy st ne wy ni ki 
Ro sną cy po pyt w po łą cze niu z ogra ni czo ną po da żą
spra wi ły, że podnosić się za czę ły ce ny sta li nie rdzew -
nych. Już w czwar tym kwar ta le 2020 r. od bi ło się to
po zy tyw nie na wy ni kach hut, któ re ca ły rok za mknę -

PRODUKCJA STALI NIERDZEWNEJ NA ŚWIECIE W 2020 R. (w mln ton)

Region        Kwartał Łącznie Zmiana w proc., r./r.

I II III IV

Europa 1,81 1,37 1,42 1,72 6,32 -7,1

USA 0,63 0,45 0,49 0,57 2,14 -17,3

Chiny 5,99 7,45 8,46 8,24 30,14 2,5

Azja* 1,89 1,08 1,63 1,84 6,43 -18,6

Pozostałe** 1,32 1,25 1,52 1,76 5,86 6,0

Razem 11,64 11,60 13,53 14,12 50,89 -2,5
* Bez Chin i Korei Południowej, ** Brazylia, Rosja, RPA, Korea Południowa, Indonezja                                                Źródło: ISSF

2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019  2020

Źródło: ISSF

ŚWIATOWA PRODUKCJA STALI NIERDZEWNEJ (w mln ton)

24,6   24,5   28,7   28,1   26,2   24,9   31,1   33,6   35,4   36,4   41,7   41,6   45,5   48,1   50,7   52,2  50,9



Nr 2/2021 (54) 57

reklama

ły ze znacz nie lep szy mi osią gnię cia mi, niż się moż na
by ło te go spo dzie wać. 

Dla przy kła du, Outo kum pu od stycz nia do grud -
nia 2020 r. do star czy ło 2,12 mln ton sta li nie rdzew -
nych (2,19 mln ton w 2019 r.). Przy cho dy gru py się -
gnę ły 5,6 mld eu ro (6,4 mld eu ro), sko ry go wa ny wy -
nik EBIT DA 250 mln eu ro (263 mln eu ro), a wy nik
net to -116 mln eu ro (-75 mln eu ro). Tak że in ny z czo -
ło wych eu ro pej skich gra czy, Ape ram, za no to wał
w 2020 r. sta bil ne wy ni ki. Gru pa do star czy ła na ry -
nek 1,68 mln ton sta li nie rdzew nych (1,79 mln ton
w 2019 r.). Jej przy cho dy spa dły do 3,6 mld eu ro z
4,2 mld eu ro. Sko ry go wa ny wy nik EBIT DA się -
gnął 293 mln eu ro (340 mln eu ro). Zysk net to wzrósł
do 175 mln eu ro z 148 mln eu ro rok wcze śniej. Ostat -
ni z wiel kiej eu ro pej skiej trój ki, gru pa Ace ri nox, wy to -
pił w ca łym 2020 r. 2,2 mln ton sta li nie rdzew nych
(-2 proc., li cząc rok do ro ku). Przy cho dy się gnę ły
4,67 mld eu ro (4,75 mld eu ro). Sko ry go wa ny zysk

EBIT DA wyniósł 398 mln eu ro (-1 proc.), a zysk net -
to 49 mln eu ro (-60 mln eu ro). 

Pod su mo wu jąc 2020 r. wła dze hut ni czych po ten ta -
tów mo gły ode tchnąć. Jesz cze wio sną za no si ło się
na to, że fir my z bran ży cze ka praw dzi wa ka ta stro fa.
Szczę śli wie nic ta kie go się nie sta ło. Osią gnię te re zul -
ta ty oka za ły się co naj mniej za do wa la ją ce. Co wię cej,
trud ny okres zmo bi li zo wał kon cer ny do prze pro wa -
dze nia re struk tu ry za cji, cze go naj lep szym przy kła -
dem jest Outo kum pu. Gru pa ta zde cy do wa ła się
na zwol nie nie ty sią ca pra cow ni ków. Jest to je den z ele -
men tów stra te gii Outo kum pu, któ ra ma do pro wa dzić
do zna czą cej po pra wy zy sków ge ne ro wa nych przez te -
go naj więk sze go w Eu ro pie wy twór cę sta li nie rdzew -
nych. Na re duk cję za trud nie nia zde cy do wał się tak że
hisz pań ski pro du cent rur ze sta li nie rdzew nych, fir ma
Tu ba cex. Gru pa w po ło wie 2020 r. ogło si ła, że zo sta ła
zmu szo na do ra dy kal ne go cię cia kosz tów, któ ry to pro -
ces prze wi du je ogra ni cze nie wy na gro dzeń oraz zwol -
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nie nia pra cow ni ków. Dzię ki te mu Tu ba cex ma za osz -
czę dzić 25 mln eu ro już w 2021 r. 

Wspar cie Bruk se li
Eu ro pej skie hut nic two okres pan de mii wy ko rzy sta ło
ja ko oka zję nie tyl ko do ob cię cia zbęd nych kosz tów,
ale też do wy wal cze nia wspar cia ze stro ny Ko mi sji Eu -
ro pej skiej. Co praw da de cy den ci nie ugię li się
przed wszyst ki mi żą da nia mi lob by sta lo we go (np. po -
stu lat ogra ni cze nia wiel kość kwot im por to wych na wet
o 75 proc.), ale ge ne ral nie uzna li wie le ra cji przez nie
przed sta wio nych. Efek tem te go jest z pew no ścią de cy -
zja o prze dłu że niu na ko lej ne trzy la ta sys te mu sa fe -
gu ard, chro nią ce go ry nek we wnętrz ny UE przed nad -
mier nym im por tem sta li, w tym nie rdzew nych,
z państw trze cich. 

Sys tem kon tyn gen tów obo wią zu je od 2018 r. W je -
go ra mach moż na do Unii im por to wać z gó ry okre ślo -
ne ilo ści sta li. Po prze kro cze niu wy zna czo ne go li mi tu
spro wa dza ny do Wspól no ty ma te riał jest ob ję ty do dat -
ko wym cłem. Prze dłu ża jąc od 1 lip ca 2021 r. okres
ochro ny ryn ku we wnętrz ne go, Komisja Europejska
po sta no wi ła jed no cze śnie, że co ro ku ob ję te kon tyn -
gen tem kwo ty im por to we zwięk szać się bę dą o 3 proc.

In ną ko rzyst ną dla eu ro pej skich hut de cy zją by ło
na ło że nie w kwiet niu 2020 r. tym cza so we go cła an ty -
dum pin go we go na przy wóz nie któ rych wal co wa nych
na go rą co ar ku szy i zwo jów ze sta li nie rdzew nej po -
cho dzą cych z In do ne zji, Chiń skiej Re pu bli ki Lu do wej
i Taj wa nu. By ło to ko lej ne w ostat nich la tach dzia ła nie
przed sta wi cie li KE ma ją ce ogra ni czyć do stęp do eu ro -
pej skie go ryn ku sta li dostawców z państw trze cich.
Dzia ła nia te oka zu ją się sku tecz ne. W obec nych wa -
run kach przy no szą jed nak nie oczy wi ste efek ty ryn ko -
we. Z jed nej bo wiem stro ny chro nią in te re sy klu czo -
we go eu ro pej skie go prze my słu, ja kim jest sek tor sta -
lo wy. Z dru giej jed nak, w do bie po wszech ne go nie do -
stat ku po da ży, wpły wa ją de sta bi li zu ją co na ry nek. 

Zwra ca ją na to uwagę eu ro pej skie fir my prze my sło -
we, któ re są zna czą cy mi kon su men ta mi sta li. Co raz
gło śniej do ma ga ją się od Ko mi sji Eu ro pej skiej znie sie -
nia ogra ni czeń zwią za nych z im por tem te go ma te ria łu
spo za Wspól no ty. Dla przy kła du, fran cu skie zrze sze -
nie firm prze my słu ma szy no we go (Fédéra tion des In -
du stries Méca ni qu es, FIM) alar mu je, że obec na sy tu -
acja mo że do pro wa dzić do ban kruc twa część firm z tej
bran ży. W po dob nym to nie wy po wia da ją się pro du -
cen ci sa mo cho dów oraz sprzę tu AGD. Je że li w dru giej
po ło wie 2021 r. sy tu acja z do stęp no ścią sta li, w tym
nie rdzew nych, nie po pra wi się, mo że dojść do gwał -
tow ne go po gor sze nia re la cji han dlo wych mię dzy jej
do staw ca mi a od bior ca mi. W dłuż szej per spek ty wie
nie bę dzie to słu ży ło żad nej ze stron. Dla te go jed nym
z głów nych wy zwań, z ja ki mi upo rać się przyj dzie
bran ży sta lo wej w cią gu naj bliż szych mie się cy, bę dzie
za spo ko je nie utrzy mu ją ce go się na wy so kim po zio mie
po py tu. Bez zwięk sze nia po da ży, tak że w Eu ro pie,
z pew no ścią się to nie uda.                                             

                                                                                AML

Europejskie hutnictwo okres pandemii wykorzystało jako
okazję nie tylko do obcięcia zbędnych kosztów, ale też do
wywalczenia wsparcia ze strony Komisji Europejskiej. Co
prawda decydenci nie ugięli się przed wszystkimi
żądaniami lobby stalowego (np. postulat ograniczenia
wielkość kwot importowych nawet o 75 proc.),
ale uznali wiele racji przez nie przedstawionych.
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Wpo ło wie 2020 r. Prze my sław Zwo liń ski, pre zes pol -
skie go od dzia łu gru py Ape ram, prze wi dy wał

w roz mo wie z ma ga zy nem „No wa Stal”, że w ca łym ro -
ku ro dzi ma kon sump cja wy ro bów pła skich ze sta li nie -
rdzew nych nie prze kro czy 300 tys. ton. Trud no się by ło
dzi wić tej opi nii. W dru gim kwar ta le ubie głe go ro ku eu -
ro pej skie hut nic two prze ży wa ło trud ne chwi le. Po pyt ze
stro ny klu czo wych od bior ców, takich jak mo to ry za cja
i AGD, nie mal za marł. Do staw cy blach oraz taśm ze sta li
nie rdzew nych nie wie dzie li, czy, a je że li tak, to kie dy
wró ci za po trze bo wa nie na ich wy ro by. 

Szczę śli wie jed nak ko niunk tu ra na ryn ku dość szyb ko
się zmie ni ła. Mniej wię cej od je sie ni 2020 r. utrzy mu je
się sta ły trend wzro sto wy, je że li cho dzi o po pyt
na wszyst kie ro dza je sta li nie rdzew nych, a przede
wszyst kim na wy ro by pła skie. Wśród nich tra dy cyj nie
głów nym asor ty men tem są bla chy zim no wal co wa ne, któ -
rych zu ży cie w 2020 r. się gnę ło pra wie 230 tys. ton
(-3,2 proc., rok do ro ku). Oma wia jąc ten ro dzaj sta li nie -
rdzew nych, na le ży zwró cić uwa gę na wy jąt ko wą dy na mi -
kę wzro stu eks por tu, któ ra ujaw ni ła się w ubie głym ro ku.

Sprze daż za gra nicz na blach zim no wal co wa nych wzro sła
o po nad 18 proc., do nie mal 85 tys. ton. Sta ło się to w sy -
tu acji, w któ rej po zo sta łe wy ro by pła skie no to wa ły prze -
waż nie gor szy niż rok wcze śniej po ziom eks por tu. 

Je że li cho dzi o im port, to naj wyż szą dy na mi kę
w 2020 r. od no to wa ły ta śmy zim no wal co wa ne
(7,4 proc., do 78,6 tys. ton). Naj go rzej pod tym wzglę -
dem wy pa dły na to miast bla chy go rą co wal co wa ne
(-15,3 proc., do 73,4 tys. ton). W tym dru gim przy pad ku
był to naj praw do po dob niej efekt ogra ni czeń wpro wa dza -
nych przez Ko mi sję Eu ro pej ską do ty czą cych im por tu go -
rą co wal co wa nych wy ro bów pła skich z In do ne zji. 

Bio rąc pod uwa gę nie zwy kle ko rzyst ną ko niunk tu rę
na ryn ku sta li nie rdzew nych, na le ży się spo dzie wać, że
kon sump cja wy ro bów pła skich ze sta li nie rdzew nych
w 2021 r. wzro śnie, li cząc rok do ro ku. We dług ak tu al -
nych pro gnoz fir my Spo tDa ta wzrost ten ma wy nieść
nie speł na 5 proc. Są to prze wi dy wa nia ostroż ne. Śle -
dząc bo wiem do nie sie nia z ryn ku, moż na prze wi dy -
wać, że ska la je go roz wo ju na ko niec ro ku bliż sza bę -
dzie 10 proc.                                                               AML

RYNEK WYROBÓW PŁASKICH W POLSCE (w tys. ton)

2020 2019 Zmiana 2020/2019 w proc.
Eksport Import Zużycie jawne Eksport Import Zużycie jawne Eksp.     Imp.     Z.j.

Blachy zimnowalcowane 84,4 300,8 219,9 71,4 298,3 227,1 18,2 0,8 -3,2

Taśmy zimnowalcowane 8,3 78,6 70,7 8,9 73,2 64,1 -6,7 7,4 10,2

Blachy gorącowalcowane 25,6 73,4 47,9 27,3 86,7 59,4 -6,2 -15,3 -19,4

Taśmy gorącowalcowane 0,5 9,1 8,6 0,5 9,0 8,6 0,0 1,1 1,0

Płaskie razem 118,9 461,9 347,1 108,1 467,2 359,3 10,0 -1,1 -3,4

Źródło: SpotData, SSN

Wyroby płaskie: sektor obronił się przed zapaścią
ZUŻYCIE JAWNE BLACH I TAŚM ZE STALI NIERDZEWNYCH W 2020 R. WYNIOSŁO NIEMAL 350 TYS. TON, JEDYNIE O 3,4 PROC. MNIEJ

NIŻ ROK WCZEŚNIEJ. BIORĄC POD UWAGĘ WYZWANIA, PRZED JAKIMI STAŁ RYNEK, NALEŻY TO UZNAĆ ZA BARDZO DOBRY WYNIK.

347,1
tys. ton

wyniosło zużycie jawne

wyrobów płaskich

ze stali nierdzewnych

w 2020 r. 
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reklama

Pan de mia ko ro na wi ru sa wstrzy ma ła lub ogra ni czy -
ła pro duk cję w wie lu za kła dach prze my sło wych;

spa dła ilość pro jek tów in we sty cyj nych za rów no w in -
fra struk tu rze, jak i w przed się bior stwach. To moc no od -
bi ło się na po zio mie za mó wień tak że sta li nie rdzew -
nych. Ina czej niż w przy pad ku sek to ra wy ro bów pła -
skich, sek tor wy ro bów dłu gich i rur nie do koń ca po ra -
dził so bie z od ro bie niem strat z dru gie go kwar ta łu
w ko lej nych mie sią cach 2020 r.

Wy ro by dłu gie
Zu ży cie wy ro bów dłu gich w 2020 r. ob ni ży ło się, li -
cząc rok do ro ku, o po nad 11 proc., do nie speł na
53 tys. ton. W tej ka te go rii naj więk szą zniż kę za no to wa -
ły kształ tow ni ki (o 38,3 proc., do 0,9 tys. ton) oraz szta -
by i prę ty (o 26,3 proc., do 25,8 tys. ton). Naj bar dziej
sta bil ne by ło zu ży cie pro fi li (-1,8 proc., do 18,2 tys. ton).

Je dy nym ro dza jem wy ro bów dłu gich, któ ry mógł po -
chwa lić się w 2020 r. wzro stem zu ży cia, był drut. Dzię -
ki dość wy raź ne mu wzro sto wi im por tu (9,5 proc.) oraz
spad ko wi eks por tu (-21,4 proc.) zu ży cie te go asor ty -
men tu pod sko czy ło o po nad 12 proc., do 7,9 tys. ton. 

Ryn ko wi wy ro bów dłu gich ze sta li nie rdzew nych za ła -
ma nie z ro ku po przed nie go w 2021 r. z pew no ścią nie
gro zi. Wręcz prze ciw nie, we dług pro gnoz fir my Spo tDa ta
sek tor ten uro śnie o ok. 17 proc. Zu ży cie w tym ro ku ma
się gnąć nie mal 62 tys. ton. Prze wi dy wa nia te po twier dza
opi nia Se ba stia na Lo ran te go, pre ze sa fir my Stap pert Pol -
ska. – Mam prze świad cze nie, że ca ła go spo dar ka jest
głod na po wro tu do po zio mu ko niunk tu ry sprzed po ja wie -
nia się pan de mii, co po win no prze kła dać się na dy na -
micz ne od bi cie w pierw szej po ło wie 2021 r. – prze ko ny -
wał w roz mo wie z ma ga zy nem „No wa Stal” w grud -
niu 2020 r. Je go prze wi dy wa nia się spraw dzi ły. 

Wyroby długie i rury: sektory na wyraźnym minusie
DOSTAWCY PRĘTÓW, DRUTU, KSZTAŁTOWNIKÓW, PROFILI ORAZ RUR WYRAŹNIE ODCZULI ZAŁAMANIE KONIUNKTURY W PRZEMYŚLE,

JAKIE NASTĄPIŁO W 2020 R. 

52,8 
tys. ton

wyniosło zużycie

wyrobów długich ze stali

nierdzewnych w Polsce

w 2020 r. 
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RYNEK STALI NIERDZEWNYCH W POLSCE 2020/2021 RAPORT 

Sek tor rur
Spo śród wszyst kich ga łę zi ryn ku sta li nie rdzew nych
to sek tor wy ro bów ru ro wych zanotował naj więk szy
spa dek zu ży cia w 2020 r. – o nie mal 30 proc., do
62,5 tys. ton. Głów ną od po wie dzial ność za ta ką sy tu -
ację  po no si za ła ma nie kon sump cji rur spa wa nych
(-30,3 proc., do 57,6 tys. ton), czy li pod sta wo we go
asor ty men tu w tej ka te go rii. 

Sła by po pyt na ru ry ze sta li nie rdzew nych w okre -
sie pan de mii nie jest za sko cze niem. Wy ro by te są sze -
ro ko wy ko rzy sty wa ne np. do pro duk cji pod ze spo łów
dla mo to ry za cji. Ta bran ża na to miast w 2020 r. prze -
ży ła praw dzi wą ka ta stro fę, na wie le ty go dni zna czą co
ogra ni cza jąc pro duk cję. Po za tym ru ry nie rdzew ne to
pro duk ty znaj du ją ce za sto so wa nie m.in. w sek to rze of -
fsho re oraz prze my śle pe tro che micz nym. W obu przy -
pad kach pan de mia od ci snę ła bar dzo wy raź ne pięt no.
O wy jąt ko wo trud nym okre sie na ryn ku rur świad czą

wy ni ki nie tyl ko pol skich, ale też glo bal nych gra czy.
Dla przy kła du, przy cho dy fir my Tu ba cex, czo ło we go
glo bal ne go pro du cen ta rur ze sta li nie rdzew nych, ob -
ni ży ły się w pierw szym kwar ta le 2021 r. o nie mal 45
proc., do 86,5 mln eu ro. Więk szość wskaź ni ków do ty -
czą cych zy skow no ści spa dła po ni żej ze ra. War to zwró -
cić uwa gę, że mo wa tu o pierw szych trzech mie sią -
cach te go ro ku, czy li okre sie, gdy ge ne ral nie ca ły ry -
nek sta li nie rdzew nych no to wał wy raź ny wzrost
sprze da ży. Tym cza sem, jak tłu ma czą wła dze spół ki
Tu ba cex, w ich sek to rze na po cząt ku 2021 r. utrzy my -
wał się sła by po pyt spo wo do wa ny ogra ni czo ny mi in -
we sty cja mi in fra struk tu ral ny mi na świe cie. 

Mi mo tych nie po ko ją cych do nie sień, zda niem eks -
per tów, ry nek rur w Pol sce w 2021 r. się od ro dzi. We -
dług pro gnoz fir my Spo tDa ta kon sump cja wspo mnia -
ne go asor ty men tu pod sko czy aż o 28 proc., li cząc rok
do ro ku, i się gnie 80 tys. ton.                                  AML

RYNEK RUR W POLSCE (w tys. ton)

2020 2019 Zmiana 2020/2019 w proc.
Eksport Import Zużycie jawne Eksport Import Zużycie jawne Eksp.     Imp.     Z.j.

Rury spawane 7,3 65,0 57,6 7,7 91,0 82,5 -5,2 -28,6 -30,3

Rury bezszwowe 0,9 5,8 4,9 1,9 7,1 5,2 -52,3 -18,3 -4,2

Razem 8,2 70,8 62,5 9,6 98,2 87,7 -14,6 -27,9 -28,7

Źródło: SpotData, SSN

RYNEK WYROBÓW DŁUGICH W POLSCE (w tys. ton)

2020 2019 Zmiana 2020/2019 w proc.
Eksport Import Zużycie jawne Eksport Import Zużycie jawne Eksp.     Imp.     Z.j.

Sztaby i pręty 13,1 38,9 25,8 15,0 50,4 35,0 -12,6 -22,8 -26,3

Drut 1,1 6,9 7,9 1,4 6,3 4,9 -21,4 9,5 12,1

Kształtowniki 2,7 3,5 0,9 3,1 4,4 1,4 -12,9 -20,4 -38,3

Profile 2,1 20,5 18,2 2,4 20,9 18,2 -12,5 -1,9 -1,8

Razem 19,0 69,8 52,8 21,9 82,0 59,5 -13,2 -14,9 -11,3

Źródło: SpotData, SSN

62,5 
tys. ton

wyniosło zużycie rur

ze stali nierdzewnych

w Polsce w 2020 r. 


