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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.

danych World Steel Association wynika,
że zużycie jawne stali w Polsce wyniosło
w 2016 r. 13,1 mln ton wobec 12,6 mln ton
w 2015 r. To najlepszy wynik od 1989 r.
Pod względem łącznego zużycia stali staliśmy się trzecią co do wielkości gospodarką
w Unii Europejskiej, po Niemczech i Włoszech. Pozycję niżej uplasowała się Francja.
Prognozy na 2017 r. są również optymistyczne. Po trzech pierwszych miesiącach 2017 r. zużycie jawne stali w naszym
kraju wzrosło o ponad 4 proc. Kolejne miesiące powinny przynieść osłabienie tej dynamiki, co jednak nie zmienia faktu, że rynek
znów urośnie. Statystyki te są niezwykle imponujące i mówią wiele o sile rodzimej gospodarki. Trzeba bowiem pamiętać, że stal to
podstawa każdego przemysłu.
W drugiej połowie 2016 r. i pierwszych
miesiącach 2017 r. poza popytem rosły również ceny znacznej części wyrobów hutniczych. Najbardziej tendencja ta była widoczna w sektorze wyrobów płaskich. Firmy wyspecjalizowane w dystrybucji i przetwórstwie

Z

blach miały powody do zadowolenia – ich zyski zwiększały się w szybkim tempie.
Na sytuację tę duży wpływ miała polityka antydumpingowa Unii Europejskiej. Bruksela wyraźnie ją zaostrzyła, nakładając kolejne bariery
celne na importowaną stal, głównie wyroby płaskie. Skorzystali na tym lokalni producenci, którzy po raz pierwszy od długiego czasu byli
w stanie podnieść ceny swoich wyrobów.
Pytanie jednak, czy tendencję tę uda się
utrzymać. Mniej więcej w połowie 2017 r. pojawiły się sygnały, że może to być trudne. Finalni odbiorcy wyrobów hutniczych przestali akceptować kolejne zwyżki cen. Dystrybutorzy
i przetwórcy, mając magazyny zapełnione
wcześniej kupionym towarem, ograniczyli zamówienia w hutach. Co stanie się dalej, trudno
przewidzieć. Na pewno jednak nie należy się
spodziewać takiej cenowej hossy, jaka miała
miejsce na przełomie 2016 i 2017 r. Na nadchodzące miesiące wszystkim uczestnikom rynku
(producentom, dystrybutorom oraz klientom
końcowym) życzyłabym stabilizacji. Trochę
przewidywalności nikomu by nie zaszkodziło.
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