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Z
da nych World Ste el As so cia tion wy ni ka,

że zużycie jaw ne sta li w Pol sce wy nio sło

w 2016 r. 13,1 mln ton wo bec 12,6 mln ton

w 2015 r. To naj lep szy wy nik od 1989 r.

Pod wzglę dem łącz ne go zu ży cia sta li sta li -

śmy się trze cią co do wiel ko ści go spo dar ką

w Unii Eu ro pej skiej, po Niem czech i Wło -

szech. Po zy cję ni żej upla so wa ła się Fran cja. 

Pro gno zy na 2017 r. są rów nież opty mi -

stycz ne. Po trzech pierw szych mie sią -

cach 2017 r. zu ży cie jaw ne sta li w na szym

kra ju wzro sło o po nad 4 proc. Ko lej ne mie -

sią ce po win ny przy nieść osła bie nie tej dy na -

mi ki, co jed nak nie zmie nia fak tu, że ry nek

znów uro śnie. Sta ty sty ki te są nie zwy kle im -

po nu ją ce i mó wią wie le o si le ro dzi mej go -

spo dar ki. Trze ba bo wiem pa mię tać, że stal to

pod sta wa każ de go prze my słu.

W dru giej po ło wie 2016 r. i pierw szych

mie sią cach 2017 r. po za po py tem ro sły rów -

nież ce ny znacz nej czę ści wy ro bów hut ni -

czych. Naj bar dziej ten den cja ta by ła wi docz -

na w sek to rze wy ro bów pła skich. Fir my wy -

spe cja li zo wa ne w dys try bu cji i prze twór stwie

blach mia ły po wo dy do za do wo le nia – ich zy -

ski zwięk sza ły się w szyb kim tem pie. 

Na sy tu ację tę du ży wpływ mia ła po li ty ka an -

ty dum pin go wa Unii Eu ro pej skiej. Bruk se la wy -

raź nie ją za ostrzy ła, na kła da jąc ko lej ne ba rie ry

cel ne na im por to wa ną stal, głów nie wy ro by pła -

skie. Sko rzy sta li na tym lo kal ni pro du cen ci, któ -

rzy po raz pierw szy od dłu gie go cza su by li

w sta nie pod nieść ce ny swo ich wy ro bów. 

Py ta nie jed nak, czy ten den cję tę uda się

utrzy mać. Mniej wię cej w po ło wie 2017 r. po ja -

wi ły się sy gna ły, że mo że to być trud ne. Fi nal -

ni od bior cy wy ro bów hut ni czych prze sta li ak -

cep to wać ko lej ne zwyż ki cen. Dys try bu to rzy

i prze twór cy, ma jąc ma ga zy ny za peł nio ne

wcze śniej ku pio nym to wa rem, ogra ni czy li za -

mó wie nia w hu tach. Co sta nie się da lej, trud no

prze wi dzieć. Na pew no jed nak nie na le ży się

spo dzie wać takiej ce no wej hos sy, ja ka mia ła

miej sce na prze ło mie 2016 i 2017 r. Na nad cho -

dzą ce mie sią ce wszyst kim uczest ni kom ryn ku

(pro du cen tom, dys try bu to rom oraz klien tom

koń co wym) ży czy ła bym sta bi li za cji. Tro chę

prze wi dy wal no ści ni ko mu by nie za szko dzi ło.

Czas, aby rynek się ustabilizował
W NAJNOWSZEJ EDYCJI RAPORTU ROCZNEGO PUDS MAMY OKAZJĘ PODSUMOWAĆ NIEZWYKLE CIEKAWY

ORAZ GENERALNIE KORZYSTNY OKRES DLA POLSKIEJ, ALE TEŻ EUROPEJSKIEJ BRANŻY HUTNICZEJ.
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