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Prze my sław Zwo liń ski,
Ape ram Sta in less Se rvi ces & So lu tions Po land

Rok 2019 mo że my za li czyć do okre sów bar dzo trud -
nych, ale jed no cze śnie bar dzo uda nych. Trud nych, po nie -
waż wie le czyn ni ków nie spo dzie wa nie moc no wpły wa ło
na sy tu ację biz ne so wą: po cząw szy od ode rwa nia się cen
sta li od war to ści do dat ków sto po wych, po przez co raz bar -
dziej od czu wal ne pro ble my ze zna le zie niem war to ścio -
wych pra cow ni ków na ryn ku, a co za tym idzie, la wi no -
wo ro sną cych kosz tach oso bo wych, a na co raz bar dziej
skom pli ko wa nej sy tu acji for mal no -po dat ko wej skoń czyw -
szy. Je że li do te go do da my bar dzo sła be wy ni ki go spo dar -
ki nie miec kiej, któ ra ma ogrom ny wpływ na na szą lo kal -
ną, to otrzy mu je my ob raz na praw dę trud ne go ro ku. Nie -
mniej jed nak oka za ło się, że z wy zwa nia mi ty mi po ra dzi -
li śmy so bie wy jąt ko wo do brze, a w szcze gól no ści pierw -
sze trzy kwar ta ły da ły nam wy nik lep szy od za kła da ne -
go. Świad czy to o tym, że cią gle je ste śmy bar dzo bli sko
ryn ku i nie wie le jest nas w sta nie za sko czyć. 

Nie ste ty, spo dzie wam się dal sze go osła bie nia ko -
niunk tu ry. Co raz czę ściej mó wi się o zbli ża ją cym się
kry zy sie, więc sta ra my się być przy go to wa ni rów nież

na ta ki sce na riusz. Więk szość do mi nu ją cych w prze my -
śle branż, ta kich jak bu dow nic two, au to mo ti ve czy AGD,
ob ni ża swo je przy szło rocz ne pla ny za rów no sprze da żo -
we, jak i in we sty cyj ne, co na pew no bę dzie mia ło zna czą -
cy wpływ rów nież na sek tor sta li nie rdzew nej. Do dat ko -
wo po ja wia ją ce się no we ob cią że nia kosz to we pro wa dze -
nia dzia łal no ści biz ne so wej, ta kie jak np. gwał tow ny
wzrost pła cy mi ni mal nej, spo wo du ją, że wie le firm mo że
nie prze trwać al bo też ich kon ku ren cyj ność w Eu ro pie
bę dzie co raz niż sza. Praw do po dob nie cze ka nas więc rok
jesz cze trud niej szy niż ten mi ja ją cy. Wraz z wie lo ma
koń czą cy mi się in we sty cja mi firm i wiel ki mi ocze ki wa -
nia mi, kon ku ren cja na rynku bę dzie rosła, co z ko lei mo -
że do pro wa dzić do wie lu zmian i prze ta so wań wśród li -
czą cych się gra czy.   

Sła wo mir Je zier ski, In vest -Tech
Ozna ki nad cho dzą ce go spo wol nie nia go spo dar cze go by -

ły wi docz ne już od dru giej po ło wy 2018 r. Dla te go na prze -
ło mie wrze śnia i paź dzier ni ka tam te go ro ku opra co wa li -
śmy plan na 2019 r., za kła da jąc osła bie nie po py tu. Wy bra -
li śmy z na szej ofer ty głów ne pro duk ty (bla chy gru be, ele -
men ty wy ci na ne z blach gru bych, koł nie rze, ru ry bez sz wo -
we, ru ry spa wa ne du żych śred nic) – są to pro duk ty ni szo -
we na ryn ku sta li nie rdzew nych i w tych ni szach po sta no -
wi li śmy być li de rem. Plan wdro ży li śmy w pierw szym

Ra fał Nu rek, Val bru na Pol ska
W cią gu ostat nich kil ku mie się cy za uwa żal -

ny był na ryn ku spa dek kon sump cji sta li nie -
rdzew nej oraz du ża ostroż ność w pla no wa niu
za ku pów wśród przed się bior ców. W mo jej oce -
nie naj więk szym wy zwa niem w okre sie spo -
wol nie nia go spo dar cze go jest wła ści we za rzą -
dza nie kosz ta mi oraz za pa sa mi, a tak że mo ni -
to ro wa nie ter mi no wo ści płat no ści klien tów.
Okres spo wol nie nia go spo dar cze go jest wy -
zwa niem za rów no dla nas, jak i dla wie lu na -
szych kon tra hen tów. Waż ne, aby w tym cza sie
utrzy mać do bre re la cje biz ne so we z klien ta mi.
Trze ba pa mię tać, że bez nich fir ma nie ist nie je,
a prze cież spo wol nie nie kie dyś się skoń czy.  

Na ak tu al ną sy tu ację ryn ko wą ma wpływ
kil ka czyn ni ków: woj na han dlo wa mię dzy
USA i Chi na mi, któ ra ry ko sze tem od bi ja się
na sy tu acji biz ne so wej w Eu ro pie; bre xit, któ -
ry jest źró dłem nie pew no ści biz ne so wej; spo -
wol nie nie w bran ży au to mo ti ve oraz sza le ją ce
w ostat nich mie sią cach ce ny ni klu na ryn -
kach świa to wych. Wszyst kie te zja wi ska mia -
ły wpływ na sy tu ację biz ne so wą za rów no
w ca łej Eu ro pie, jak i w Pol sce. 

Czy i kie dy sy tu acja ryn ko wa się po pra wi?
To py ta nie za da je so bie każ dy przed się bior ca
z na dzie ją, że go spo dar ka od bi je jak naj szyb -
ciej. Tym cza sem mo im zda niem nikt nie jest
w sta nie prze wi dzieć, co się wy da rzy na ryn -
kach świa to wych w ko lej nych mie sią cach i jak
prze ło ży się to na bran żę sta li nie rdzew nych.
Po zo sta je nam mo ni to ro wać bie żą cą sy tu ację
ryn ko wą i li czyć, że po pra wa na stą pi jak naj -
szyb ciej. Na stro je ryn ko we są pe sy mi stycz ne,
a fir my przy go to wu ją się na słab szy okres. 

Piotr Wit kow ski, Ro da stal
Naj więk sze wy zwa nia, z któ ry mi mu sie li -

śmy się zmie rzyć w ostat nich kil ku na stu mie -
sią cach, to z pew no ścią pre sja ce no wa wy wo -
ła na im por tem ma te ria łu z Da le kie go Wscho -
du oraz brak zde cy do wa ne go prze ciw dzia ła -
nia tej kon ku ren cji ze stro ny władz UE. Du że
zna cze nie też mia ły za wi ro wa nia zwią za ne
z ce na mi ni klu (gwał tow ny wzrost), ro sną ce
kosz ty pro duk cji w UE (po li ty ka kli ma tycz na)
oraz kry zys w bran ży au to mo ti ve.

W nad cho dzą cych mie sią cach spo dzie wam
się po pra wy sy tu acji. W ska li glo bal nej
w 2020 r. mo że na stą pić wzrost za po trze bo -
wa nia na stal nie rdzew ną, choć nie wia do mo,
czy trend ten nie omi nie Unii Eu ro pej skiej.

kwar ta le 2019 r. Od po cząt ku dru gie go kwar ta -
łu zwięk szy li śmy sta ny ma ga zy no we, uzu peł -
nia jąc pod sta wo wą ofer tę, wpro wa dzi li śmy no -
we ga tun ki sta li nie rdzew nych, po zy ska li śmy
no wych klien tów kra jo wych, po sze rzy li śmy
sprze daż o ko lej ne ryn ki za gra nicz ne (UE).

W efek cie 2019 r. był okre sem uda nym dla
na szej or ga ni za cji. Spo wol nie nie jej nie do -
tknę ło. Wpływ na na szą dzia łal ność mia ły na -
to miast in ne utrud nie nia. Za ob ser wo wa li śmy
gor szą płyn ność u na szych kon tra hen tów.
Dział win dy ka cji ma du żo wię cej pra cy, szcze -
gól nie z klien ta mi z ryn ku bu dow la ne go i in -
fra struk tu ry. Po ja wi ły się pro ble my zwią za ne
z nie wy pła cal no ścią, wstrzy ma niem in we sty -
cji czy nie pew no ścią w sze ro ko ro zu mia nym
oto cze niu biz ne so wym. Ob ser wu je my spo wol -
nie nie u na szych klien tów. Nie któ re za kła dy
in for mu ją o spad ku za mó wień o 30 proc.

Rok 2020 bę dzie po dob ny do 2019. Wie rzy -
my też, że za ry su je się w nim ten den cja wzro -
sto wa. 

Piotr Ła bul, BTH El star
Nie wąt pli wie naj więk szym wy zwa niem dla

BTH El star w 2019 r. by ło opty mal ne wy ko rzy -
sta nie li mi tów za ku po wych w ra mach ist nie ją -
cych kon tyn gen tów ogra ni cza ją cych im port
sta li nie rdzew nych z Azji. Ko lej ne wy zwa nia,
z ja kimi zma ga li się przed się bior cy w kil ku na -
stu ostat nich mie sią cach, to brak pra cow ni ków,
ro sną ce kosz ty pra cy oraz słab ną ca ko niunk tu -
ra na ryn ku nie miec kim, od któ re go pol ski eks -
port jest sil nie uza leż nio ny.

W ostat nich la tach Pol ska znacznie zwięk -
szy ła po pyt we wnętrz ny na wy ro by ze sta li
nie rdzew nych, w związ ku z tym uwa żam że
ak tu al nie na le ży się spo dzie wać sta bi li za cji.
Sy tu acji na ryn ku kra jo wym nie po pra wi
z pew no ścią nie pew na sy tu acja zwią za na
z ogra ni cze nia mi im por tu z Azji. Do dat ko wo
Pol ska wkra cza w koń co wą fa zę wy ko rzy sta -
nia środ ków po mo co wych w pro gra mach UE
na la ta 2014 – 2020. Moż na się więc spo dzie -
wać zmniej szo nej dy na mi ki, je że li cho dzi
o roz wój in we sty cji, rów nież w ob sza rach
zwią za nych ze zwięk sze niem po wierzch ni
ma ga zy no wych czy też do dat ko wych po -
wierzch ni prze zna czo nych na cen tra ser wi -
so we.

reklama

Opinie ekspertów z branży

Rok 2020 będzie podobny
do 2019. Wierzymy też,
że zarysuje się w nim tendencja
wzrostowa.

W ostatnich miesiącach
zauważalny był spadek
konsumpcji stali nierdzewnych.


