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przy go to wa ne go przez PUDS ze sta wie -

nia li de rów pol skiej dys try bu cji sta li

wy ni ka, że w ubie głym ro ku przy cho dy czo -

łów ki bran ży prze kro czy ły 10 mld zł. Sta ło

się to pierw szy raz w hi sto rii. Ko rzyst nie

wy glą da ją też ze sta wie nia zarówno zy sków

po szcze gól nych firm, jak i wiel ko ści ich

sprze da ży. Wy ni ki te od zwier cie dla ją do brą

sy tu ację na ryn ku w 2017 r. Po zy tyw ny

trend utrzy my wał się też w pierw szych mie -

sią cach 2018 r. 

Pol ska go spo dar ka w okre sie, któ ry ana li -

zu je my w tym ra por cie, prze ży wa ła wy raź ne

przy spie sze nie. In we sty cje, tak że te in fra -

struk tu ral ne, prze ło ży ły się na wzrost po py -

tu na wy ro by hut ni cze. W efek cie ich zu ży cie

jaw ne w 2017 r. się gnę ło re kor do we go po zio -

mu niemal 14 mln ton. Jak moż na się spo -

dzie wać, 2018 r. ro dzi ma bran ża dystrybucji

stali za koń czy z jesz cze lep szym re zul ta tem. 

Mi nio ne mie sią ce by ły in te re su ją ce dla

pol skie go ryn ku, ale burz li we dla glo bal ne go

hut nic twa. W efek cie de cy zji ad mi ni stra cji

USA do ty czą cych sta li (oraz alu mi nium)

wpro wa dzo ne zo sta ły dzia ła nia, któ re za po -

cząt ko wa ły ogól no świa to wą woj nę han dlo wą.

Przy łą czy ła się do niej tak że UE, któ ra zde cy -

do wa ła się na zwięk sze nie ochro ny ryn ku

we wnętrz ne go przed na pły wem sta li z ze -

wnątrz. Efek ty tych dzia łań ujawnią się do -

pie ro w naj bliż szych mie sią cach, kie dy usta -

bi li zu je się sy tu acja w mię dzy na ro do wej wy -

mia nie han dlo wej sta lą i po zna my jej wpływ

na pol ski ry nek.

Bijemy kolejne rekordy
ROK 2017 BYŁ UDANY DLA POLSKIEJ BRANŻY HUTNICZEJ. ROSŁY KLUCZOWE WSKAŹNIKI ZARÓWNO W SKALI

CAŁEGO SEKTORA, JAK I NA POZIOMIE POSZCZEGÓLNYCH FIRM. 
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