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kon ku ren cyj ną fir mą w bran ży sta li nie -
rdzew nych w Eu ro pie. Nie mu si my być naj -
tań si, ale z pew no ścią mu si my być naj lep -
si – po wie dział. 

Outo kum pu, któ re przez osiem po przed -
nich lat ge ne ro wa ło stra ty, prze cho dzi po waż -
ne zmia ny or ga ni za cyj ne. Dzię ki wpro wa dze -
niu no we go mo de lu biz ne so we go po szcze gól -
ne spół ki gru py w Eu ro pie prze sta ły ry wa li zo -
wać ze so bą, do cze go do cho dzi ło po przed nio.
Fir ma pod ję ła tak że dia log ze swo imi od bior -
ca mi – prze pro wa dzo no roz mo wy z 2,5 ty s.
klien tów.

Jak pod kre ślił Ma ciej Gwóźdź Outo kum pu
chce uod por nić się na kon ku ren cję spo za
Unii. Mo że się ona zak ty wi zo wać na eu ro pej -
skim ryn ku po znie sie niu obec nych ceł na wy -
ro by ze sta li nie rdzew nej (ostat nie obo wią zu -
ją ce obec nie cła wy ga sa ją w 2020 r.). 

Wie le cza su pod czas DSN po świę co no za -
gro że niom, ja kie wciąż wy stę pu ją na ryn ku.
Naj wię cej zna ków za py ta nia do ty czy ro li
Chin, któ re do star cza ją już po nad po ło wę glo -
bal nej pro duk cji sta li nie rdzew nych. Igna cy
Mo raw ski zwró cił uwa gę na groź bę za ła ma nia
eko no micz ne go Pań stwa Środ ka spo wo do wa -
ne go eks pan sją kre dy to wą i nad mier nym
wzro stem za dłu że nia. Ma ciej Gwóźdź za cy to -
wał opi nię wy gło szo ną wcze śniej przez sze fa
po łu dnio wo ko re ań skie go kon cer nu PO SCO
o tym, iż Eu ro pej czy cy „wciąż nie ro zu mie ją,
w ja ki spo sób gra ją Chiń czy cy”. 

O Pań stwie Środ ka spo ro też mó wił Prze my -
sław Zwo liń ski, pre zes Ape ram Sta in less 
Se rvi ces & So lu tions Po land. Prze ko ny wał, że
eks pan sja tam tej szych pro du cen tów mo że do -
pro wa dzić do ich do mi na cji na eu ro pej skim
ryn ku. W kon se kwen cji mia ło by to bar dzo ne -
ga tyw ne skut ki nie tyl ko dla hut z in nych czę -
ści świa ta, w tym Eu ro py, ale też dla firm dys -
try bu cyj nych oraz od bior ców koń co wych.
Przy kła do wo, je że li chiń ski ka pi tał przej mie
kon tro lę nad fir ma mi wy ko rzy stu ją cy mi stal
nie rdzew ną do pro duk cji, fir my te nie bę dą za -
in te re so wa ne za ku pem sta li przez po śred ni -
ków i bę dą wo la ły ku po wać wy ro by bez po -
śred nio od do staw ców w Chi nach bądź kon tro -
lo wa nych przez nich dys try bu to rów.

O ochro nie we wnętrz ne go ryn ku UE
przed nie uczci wy mi do staw ca mi, m.in. z Azji,
mó wi ła Mag da le na Chmie lew ska -Cho le wa
z fir my do rad czej EY. Jej zda niem po li ty ka an -
ty dum pin go wa Bruk se li jest obec nie sto sun ko -
wo li be ral na, m.in. w po rów na niu z tą pro wa -
dzo ną przez USA. W przy szło ści moż na jed nak
się spo dzie wać jej za ostrze nia. – W USA po stę -
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Prze ło mo wy rok
Igna cy Mo raw ski z fir my Spo tDa ta zwró cił
uwa gę na za leż no ści po zio mu zu ży cia i po py -
tu na stal nie rdzew ną od cy klu ko niunk tu ral -
ne go. Z ana liz eko no mi sty wy ni ka, iż ko re la -
cja mię dzy tem pem wzro stu go spo dar cze go
a zu ży ciem sta li nie rdzew nych jest więk sza
niż w przy pad ku sta li czar nych. Ozna cza to,
że kie dy ro śnie go spo dar ka, zu ży cie sta li nie -
rdzew nych zwięk sza się szyb ciej niż po pyt
na sta le wę glo we. Ina czej jest w przy pad ku in -
we sty cji – o ile spa dek tem pa in we sty cji w go -
spo dar ce po wo du je rów no cze sny du ży spa dek
za po trze bo wa nia na stal czar ną, o ty le w przy -
pad ku sta li nie rdzew nych po pyt ten spa da
nie znacz nie.

Sek to ra mi naj moc niej sko re lo wa ny mi z zu -
ży ciem sta li nie rdzew nych są pro duk cja sa -
mo cho dów, przy czep i na czep, bran ża che -
micz na oraz pro duk cja ele men tów złącz nych,
śrub i wkrę tów.

Uczest ni cy DSN zwró ci li uwa gę, iż 2016 r.
był prze ło mo wy dla sek to ra. – W dru giej po ło -
wie ub.r. roz po czął się do bry czas dla glo bal -
nej, eu ro pej skiej oraz pol skiej bran ży sta li nie -
rdzew nych. Ce ny, po dłu gim okre sie spadku,
za czę ły ro snąć, po pyt, szcze gól nie w na szym
kra ju, sta bil nie się roz wi ja; w ślad za tym po -
pra wi ły się wy ni ki firm; po wró ci ły zy ski – po -
wie dział An drzej Mi chal ski -Stęp kow ski, pre -
zes Sto wa rzy sze nia Stal Nie rdzew na.

– Po bar dzo trud nych dzie wię ciu la tach eu -
ro pej scy pro du cen ci sta li nie rdzew nych są
zno wu na plu sie – mó wił John Ro we. Jak do -
dał, przy czy ną po pra wy sy tu acji są przede
wszyst kim zna czą ce re duk cje kosz tów, któ re
po czy ni ły fir my w ostat nich la tach. Trzej naj -
więk si gra cze – Outo kum pu, Ape ram i Ace ri -
nox – za no to wa li w 2016 r. zna czą cą po pra wę
wy ni ków fi nan so wych. 

Do świad cze nia w tym za kre sie przed sta wił
w Po zna niu Ma ciej Gwóźdź, czło nek za rzą du
Outo kum pu Eu ro pe. Ten czo ło wy wy twór ca
sta li nie rdzew nych wdra ża stra te gię, któ rej ce -
lem jest zwłasz cza po pra wa ofer ty pro duk to -
wej, a tak że zbli że nie się do klien ta, m.in. po -
przez zna czą ce skró ce nie ter mi nu re ali za cji
do staw. – Do 2020 r. chce my być naj bar dziej

W o stat nich 20 la tach na stą pił
nadzwyczajny roz wój ryn ku sta li nie -

rdzew nych – po wie dział John Ro we, se kre -
tarz ge ne ral ny In ter na tio nal Sta in less Ste el
Fo rum (ISSF), gość spe cjal ny Dnia Sta li Nie -
rdzew nych, któ rego pa tro nem me dial nym
był ma ga zyn „No wa Stal”.

We dług sza cun ków ISSF tem po roz wo ju
pro duk cji sta li nie rdzew nych na świe cie istot -
nie prze kra cza dy na mi kę wzro stu pro duk cji
więk szo ści me ta li ko lo ro wych oraz jest wyż -
sze o 150 proc. od tem pa wzro stu glo bal ne go
PKB. W przy szło ści ta ko rzyst na ten den cja po -
win na się utrzy mać. 

W 2017 r. glo bal na bran ża sta li nie rdzew -
nych wzro śnie o 2 proc., zaś w 2018 r. o ko lej -
ne 2,3 proc. W Pol sce dy na mi ka ta po win na
być znacz nie wyż sza. We dług ak tu al nych pro -
gnoz zu ży cie jaw ne sta li nie rdzew nych w na -
szym kra ju w tym ro ku po win no wzro snąć
o ok. 10 proc. W 2016 r. wy nio sło 418 tys. ton,
co da je oko ło 11 kg na każ de go miesz kań ca. 

Polska jest ważnym graczem na rynku  stali nierdzewnych

Niemal 200 osób wzięło udział w Dniu Stali Nierdzewnych – wydarzeniu
zorganizowanym 8 czerwca 2017 r. w Poznaniu przez Stowarzyszenie Stal Nierdzewna.
Przyciągnęło ono przedstawicieli czołowych firm z polskiej oraz europejskiej branży.

To było prawdziwe branżowe święto – podkreślali uczestnicy wydarzenia. 
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Musimy promować nowe
zastosowania dla stali nierdzewnych

John Rowe
sekretarz generalny International
Stainless Steel Forum

Kiedy gospodarka rośnie, zużycie
stali nierdzewnych zwiększa się
szybciej niż popyt na stale
węglowe

Ignacy Morawski
SpotData 

Do 2020 r. chcemy być
najbardziej konkurencyjną firmą
w branży stali nierdzewnych
w Europie

Maciej Gwóźdź
członek zarządu
Outokumpu Europe

Ekspansja chińskich producentów
może doprowadzić do ich
dominacji na europejskim rynku

Przemysław Zwoliński
prezes Aperam Stainless Services
& Solutions Poland

Tego samego dnia w tym samym miejscu
zebrali się przedstawiciele niemal całej
polskiej (i nie tylko) branży stali nierdzewnych.
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sztucz nych ru ry dys try bu ują ce wo dę ru ra mi
ze sta li nie rdzew nych. W przy pad ku To kio
pro jekt kosz tu ją cy kil ka mi liar dów eu ro zo stał
za koń czo ny w 2013 r. Do prze bu do wy wo do -
cią gów wy ko rzy sta no tam głów nie stal ga tun -
ku SUS 316L. Na to miast w Seu lu, gdzie za sto -
so wa no ma te riał ga tun ku AISI 304, wy mie -
nio no do tąd 91 proc. rur na nie rdzew ne. 

W oby dwu pro jek tach pod sta wo wym kry te -
rium nie by ły po cząt ko we kosz ty, ale chęć
zmniej sze nia strat spo wo do wa nych wy cie ka -
niem wo dy z sie ci. Re zul ta ty są wię cej niż obie -
cu ją ce. W To kio wskaź nik stra ty wo dy w wy ni -
ku wy cie ku spadł z 15,4 proc. w 1980 r. do
2,2 proc. w 2013 r., co prze kła da się na oszczęd -
ność nie mal 230 mln m sześć. wo dy rocz nie.
W Seu lu jest jesz cze le piej: od se tek utra co nej
wo dy spadł z 27,3 proc. w 1987 r. do 2,5 proc.
w 2014 r., co ozna cza rocz ną oszczęd ność nie -
mal pół mi liar da me trów sze ścien nych wo dy.

War to od no to wać, że wo do cią gi ze sta li nie -
rdzew nej zda ły eg za min w cza sie trzę sie nia
zie mi w To kio w 2011 r. – mniej niż 5 proc.
sie ci wo do cią go wej wy ma ga ło na pra wy.

Jak pod kre ślił John Ro we, przy kła dy azja -
tyc kich me tro po lii wska zu ją na moż li we kie -
run ki roz wo ju ryn ku sta li nie rdzew nej w naj -
bliż szych la tach. Je go zda niem efek tyw ność
ta kich roz wią zań bę dzie prze ma wiać za szer -

szym in we sto wa niem w od por ne na ko ro zję
sie ci wo do cią go we. W przy pad ku za sto so wa -
nia sta li nie rdzew nej okres użyt ko wa nia in sta -
la cji bez ko niecz no ści do ko ny wa nia re mon tów
mo że wy no sić 100 lat.

O przy kła dach in nych in no wa cyj nych za -
sto so wań sta li nie rdzew nych mó wi li m.in.
Mar cin Sta nik z fir my In vest -Tech oraz Zbi -
gniew Bry tan z Po li tech ni ki Ślą skiej.

To ruń ski In vest -Tech pod jął kil ka lat te mu
współ pra cę z fir mą Eko wa ter. Jej ce lem by ło
opra co wa nie no wej ge ne ra cji urzą dzeń dla
naj bar dziej ob cią żo nych pod ze spo łów z wy ko -
rzy sta niem sta li ty pu du plex. No we roz wią za -
nia prze zna czo ne są dla oczysz czal ni ście ków.
Efek tem ko ope ra cji In vest -Tech i Eko wa ter by -
ła wy mia na urzą dzeń i obiek tów w pi lo ta żo -
wej oczysz czal ni na czę ści wy ko na ne ze sta li
nie rdzew nej.

Cie ka wym uzu peł nie niem prak tycz nych in -
for ma cji by ło wy stą pie nie Ar tu ra Cie siel skie -
go z fir my Die nes, któ ry przed sta wił naj now -
sze moż li wo ści tech no lo gicz ne zwią za ne z cię -
ciem sta li i innych me ta li.

Zwień cze niem Dnia Sta li Nie rdzew nych był
kon cert ze spo łu No va Band zło żo ne go z pra -
cow ni ków fir my No va Tra ding, li de ra na pol -
skim ryn ku dys try bu cji i prze twór stwa sta li
nie rdzew nych. GB
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po wa nia zwią za ne z ochro ną cel ną trwa ją
prze cięt nie trzy mie sią ce. Unii Eu ro pej skiej
zaj mu je to oko ło pół to ra ro ku – stwier dzi ła
Mag da le na Chmie lew ska -Cho le wa.

Z da nych EY wy ni ka, że Unia Eu ro pej ska
sto su je ak tu al nie cła na wy ro by ze sta li nie -
rdzew nych w czte rech przy pad kach. Cła an ty -
dum pin go we i an ty sub sy dyj ne obo wią zu ją
w przy pad ku łącz ni ków rur i prze wo dów ru ro -
wych z Chin i Taj wa nu, wy ro bów pła skich
(rów nież z Chin i Taj wa nu), jak rów nież dru tu
ze sta li nie rdzew nej spro wa dza ne go z In dii.

Po zy cja dys try bu to rów
Pod czas DSN nie za bra kło ana liz pol skie go ryn -
ku sta li nie rdzew nych z per spek ty wy dys try -
bu to rów. Da riusz Cza piew ski, pre zes fir my In -
ve sta, wska zał, iż sil na po zy cja Pol ski tak że ja -
ko eks por te ra sta li nie rdzew nych wy ni ka z du -
żej do stęp no ści ma te ria łu na na szym ryn ku,
a tak że sil nej po zy cji rodzimych cen trów ser wi -
so wych. Dzię ki te mu jesteśmy istot nym do staw -
cą dla kra jów Eu ro py Środkowej, państw bał tyc -
kich, a tak że Ukra iny czy Bia ło ru si. – Je że li ktoś
z Wę gier chce ku pić stal nie rdzew ną, zro bi to
naj praw do po dob niej u nas – po wie dział pre zes
Cza piew ski. Prze ma wia ją za tym m.in. wzglę dy
lo gi stycz ne. – W po rów na niu z Eu ro pą Za chod -
nią wy gry wa my ce ną – do dał szef In ve sty.

Po dob ne go zda nia był Krzysz tof Kur jań ski,
pre zes Outo kum pu Di stri bu tion Pol ska. – Je ste -
śmy naj bar dziej roz wi nię tym ryn kiem sta li nie -
rdzew nych w na szej czę ści Eu ro py. Pol ska sta -
ła się hu bem eks por to wym, któ ry bę dzie od gry -
wał du żą rolę na ryn ku przez wie le lat – stwier -
dził. W je go oce nie pol skie fir my wy gry wa ją
nie tyl ko bo ga tą ofer tą, ale tak że „po dej ściem
pro sprze da żo wym”. – W Ro sji rów nież ist nie ją
do bre fir my dys try bu cyj ne i cen tra ser wi so we,
jed nak nie są one zbyt ak tyw ne sprze da żo -
wo – mó wił Krzysz tof Kur jań ski. 

– Ry nek sta li nie rdzew nych w Pol sce jest
już moc no na sy co ny. Zbli ża my się do po zio mu
kra jów za chod nich. Spo dzie wam się oso bi ście
sce na riu sza „mięk kie go lą do wa nia”, przy któ -
rym zu ży cie jaw ne sta li nie rdzew nych w Pol -
sce usta bi li zu je się na po zio mie 13 – 15 kg
na oso bę – stwier dził Da riusz Cza piew ski. We -
dług nie go w Pol sce wy stą pi na to miast in ny
trend – zmia na udzia łu po szcze gól nych ga -
tun ków wy ko rzy sty wa nej sta li nie rdzew nej. 

Zmniej sze nia tem pa przy ro stu po py tu
na stal nie rdzew ną spo dzie wa się tak że Se ba -
stian Lo ran ty z Ape ra mu. – Po pyt na stal nie -
rdzew ną jest ka pry śny, a zmia ny ko niunk tu ry
są moc no uza leż nio ne od sy tu acji w Eu ro pie
Za chod niej – po wie dział. Od po wie dzią Ape ra -
mu na zmia ny ryn ko we jest m.in. po sze rza nie
ofer ty.

Szan se roz wo ju
– Mu si my pro mo wać no we za sto so wa nia dla
sta li nie rdzew nych – pod kre ślał John Ro we,
wska zu jąc m.in. na ro lę kra jo wych dys try bu -
to rów oraz sto wa rzy szeń bran żo wych. W swo -
im wy stą pie niu se kre tarz ge ne ral ny ISSF wie -
le miej sca po świę cił szan som dla no wych za -
sto so wań sta li nie rdzew nych, m.in. w bu do wie
sie ci wo do cią go wych.

Przy kła dy ta kie już ist nie ją. Trzy azja tyc kie
me tro po lie – ja poń skie To kio, po łu dnio wo ko -
re ań ski Seul i taj wań skie Taj pej – po sta no wi -
ły prze bu do wać swo je sys te my wo do cią go we,
za stę pu jąc wy ko na ne na ogół z two rzyw

Swoje wystąpienia mieli kluczowi menedżerowie z polskiej i europejskiej branży stali nierdzewnych, m.in. John Rowe, prezes ISSF (u góry z lewej),
Maciej Gwóźdź, członek zarządu Outokumpu Europe (u góry z prawej), Przemysław Zwoliński, prezes Aperam Stainless Services & Solutions Poland
(na dole z lewej), oraz Dariusz Czapiewski, prezes firmy Investa.  

W USA postępowania związane
z ochroną celną trwają przeciętnie
trzy miesiące. W UE zajmuje
to mniej więcej półtora roku

Magdalena
Chmielewska-Cholewa
EY

Rynek stali nierdzewnych w Polsce
jest już mocno nasycony. Zbliżamy
się do poziomu krajów zachodnich

Dariusz Czapiewski
prezes firmy Investa

Jesteśmy najbardziej rozwiniętym
rynkiem stali nierdzewnych
w naszej części Europy

Krzysztof Kurjański
prezes Outokumpu
Distribution Polska

Popyt na stal nierdzewną jest
kapryśny, a zmiany koniunktury
są mocno uzależnione od sytuacji
w Europie Zachodniej

Sebastian Loranty
członek zarządu Aperam
Stainless Services
& Solutions Poland

DSN to dyskusje ekspertów...

...zakulisowe rozmowy...

...oraz szansa na promocję firm.

Na zakończenie DSN wystąpił zespół Nova Band.
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