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POLSKI PRZEMYSŁ STALOWY

POLISH STEEL INDUSTRY

Szanowni Państwo,
Rok 2016 zapisał się w najnowszej historii hutnictwa w
Polsce ważnymi i znaczącymi artefaktami: poprawa koniunktury, wzrost nakładów inwestycyjnych w hutniczych zakładach,
nowe-bardziej przyjazne regulacje w zakresie podatków, uruchomienie programu dedykowanego sektorowi stalowemu INNOSTAL.
To wszystko sprawiło że w rok 2017 weszliśmy z większym optymizmem. Jednak sytuacja światowego hutnictwa pozostała niepewna
a utrzymujące się osłabienie działalności inwestycyjnej nie pozwalało na wyraźniejszy wzrost popytu na stal. Światowym problemem jest
obecnie również stale rosnąca nadwyżka zdolności produkcyjnych, szacowana w 2016 r. na 760 mln ton stali
surowej. Pomimo wszczętych i toczących się wielu postępowań antydumpingowych producenci unijni w 2016 r.
nadal tracili konkurencyjność w stosunku do taniego importu wyrobów stalowych z krajów trzecich. Import stali
spoza Unii Europejskiej w 2016 r. w porównaniu z 2014 r. wzrósł aż o 43% a jego udział w unijnym zużyciu jawnym
zwiększył się w tym okresie z 12 do 16%. Na spadek konkurencyjności produkowanej w UE stali, oprócz niedoskonałości europejskich instrumentów ochrony rynku miały również wpływ wysokie koszty unijnej polityki środowiskowej, których nie ponoszą producenci z krajów trzecich.
W 2016 r. zużycie stali w Polsce wyniosło ponad 13 mln ton i było największe od 1989 r. pomimo
tego, że w sektorze budowlanym, który decyduje o niemalże połowie (ok. 45%) krajowego zużycia stali zanotowano
14% spadek w porównaniu do 2015 r. Największe inwestycje, współfinansowane ze środków UE nadal pozostawały
w sferze projektów. W pozostałych sektorach przemysłu tj.: wyroby z metalu, motoryzacja, AGD, zużywających stal
odnotowano natomiast kilkuprocentowe wzrosty. Niestety, głównym beneficjentem wzrostu zużycia stali w Polsce
byli zagraniczni producenci wyrobów stalowych, dostawy krajowe w zużyciu jawnym stanowiły zaledwie 31%.
Głównymi barierami ograniczającymi konkurencyjność hutnictwa krajowego, oprócz zalewającego nasz
rynek taniego importu są wysokie ceny energii elektrycznej i gazu oraz koszty konieczne do spełnienia ambitnych
wymagań unijnych w zakresie ochrony środowiska. Kolejną ważną barierą jest nienadążanie produkcji za zmieniającym się rynkiem wyrobów gotowych. Rok 2016 był przełomowym w tym zakresie, zrealizowano kilka znaczących
inwestycji. Przed nami realizacja projektów w ramach programu INNOSTAL.
Wzrost gospodarczy Polski w najbliższym czasie zależał będzie od przyspieszenia realizacji opóźnionych
projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych, działań przedsiębiorstw w sferze inwestycji oraz uwarunkowań prawnych..
Oddając w ręce Państwa to wydawnictwo, wyrażam nadzieję, że wsparcie funduszami europejskimi realizacji wielu inwestycji infrastrukturalnych, korzystne zmiany na rynku i prognozowany na najbliższe kilka lat wysoki
wzrost gospodarczy stworzą dla przemysłu stalowego sprzyjające warunki do dalszego, zrównoważonego rozwoju.
Stefan Dzienniak
Prezes Zarządu
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

Dear Readers,
2016 got down in the modern history of steel making in Poland as a year of vital and turning-point
changes: improved market performancem, increased investment spending in steel operations, new
and more business-friendly fiscal regulations, steel specific INNOSTAL R&D Scheme established. These developments had us all looking up for 2017 with more optimism. Neverthrless, global steel industry situation of the world steel industry remained uncertain and the continuing decline of investment
activities did not allow for a clearer rise in steel demand. The world’s current problem involves also a
constantly growing steel production overcapacity, estimated in 2016 at 760 million tons of crude steel.
In spite of the many anti-dumping proceedings initiated and ongoing, EU producers in 2016 continued
to lose their competitive position over cheap steel imports from third countries. Non-EU steel imports
in 2016 rose 43% as compared to 2014, and their share in the EU apparent consumption increased
to 16% from 12% over that period. In addition to the imperfections of the European trade defence
instruments, the decline in the competitiveness of EU-made steel was compounded by high costs of
EU environmental policies which were not borne by third country producers.
In 2016, steel consumption in Poland amounted to more than 13 million tonnes and was the
highest since 1989 despite the fact that the construction sector which accounts for almost half (about
45%) of domestic steel consumption, posted a decrease of 14% as against 2015. The largest investments, to be cofinanced by EU funds, remained stuck as drafts. In other steel-consuming sectors
of industry, i.e. metal products, automotive, household appliances, a several percent growth was
recorded. Unfortunately, the main beneficiaries of steel consumption growth in Poland were foreign
steelmakers as domestic deliveries accounted for only 31% of ASU (Apparent Steel Use).
The main barriers to the competitiveness of the national steel industry include, besides cheap
imports crowding out domestic suppliers, high electricity and gas prices and the costs borne to meet
ambitious EU environmental requirements. Another important barrier is the finished steel production
output lagging behind the changing market. 2016 was a landmark in this respect as several significant investments were made. The implementation of INNOSTAL Scheme funded projects is to come.
Poland’s economic growth will in the near future depend on the accelerated implementation of
delayed infrastructure projects co-financed by EU funds, on investment activities of enterprises and
on legislative framework.
Presenting this publication to you, I do hope that the support of European funds for the implementation of many infrastructural investments, favourable market developments and the high GDP
growth forecast for the next few years will create conducive conditions for the steel industry to further
grow in a sustainable way.
Stefan Dzienniak
President of the Board
Polish Steel Association
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Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją

Polish Steel Association (HIPH) ois an economic self-governing

samorządu gospodarczego zrzeszającą producentów i przetwórców stali,

organisation of steel manufacturers and processors, steel-related com-

przedsiębiorstwa powiązane z hutnictwem (wytwórczość, handel, usługi

panies (fabricators, traders, service providers, etc.) and technical university

itp.) oraz wydziały uczelni technicznych związanych z metalurgią stali.

faculties involved in steel making.

Izba stanowi jedyną, zorganizowaną reprezentację przemysłu

Polish Steel Association is the only organised representation of

stalowego w Polsce, jest reprezentantem jednej z największych branż w

the steel industry in Poland and represents one of the single largest sectors

krajowym przemyśle. W sprawach ważnych dla sektora pełni rolę „pomo-

in the domestic industry. In matters of importance to the sector, it acts as a

stu” pomiędzy podmiotami członkowskimi a rządem i władzami regional-

„bridge” between the Member Companies and the Government and regio-

nymi. HIPH gromadzi i przetwarza dane sektorowe, opracowuje raporty

nal authorities. HIPH collects and processes sector data, develops industry

branżowe, promuje stal jako doskonałe tworzywo oraz hutnictwo jako

reports, promotes steel as a unique material and steelmaking as an advan-

nowoczesną gałąź przemysłu. Analizuje bieżącą sytuację na rynku

ced branch of industry. It analyses the current market situation of raw

surowców i produktów energetycznych oraz gotowych wyrobów stalowych,

materials and energy products and finished steel products, actively coope-

aktywnie współpracuje z administracją unijną, krajową i samorządową na

rating with the EU, national and local administrations in order to create best

rzecz tworzenia jak najlepszych warunków prowadzenia i rozwoju działalno-

conditions for conducting and developing business activities of the Cham-

ści gospodarczej podmiotów członkowskich Izby.

ber’s Member Companies.

Do celów statutowych Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
należy również:
•

For the statutory purposes, Polish Steel Association shall also:
•

reprezentowanie interesów gospodarczych firm i instytucji członkowskich,

•

tions;
•

wyrażanie opinii środowiska hutniczego o projektach rozwiązań odnouczestniczenie w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów nowych i

of the economy;
•

nowelizowanych aktów prawnych,
•

organizowanie wymiany informacji i współpracy w sprawach dotycząna bazie zagregowanych danych przygotowywanie analiz dla potrzeb

•

prowadzenie działalności konferencyjnej, wydawniczej, szkoleniowej i

organise information exchange and cooperation on issues concerning
Member Companies;

•

podmiotów członkowskich,
•

participate in the preparation and evaluation of drafts of new and revised legal acts,

cych firm członkowskich,
•

help formulate and present the opinions and positions of the steel
community on draft solutions to problems related to the functioning

szących się do funkcjonowania gospodarki;
•

represent the economic interests of Member Companies and Institu-

on the basis of aggregated data, make analyses and studies for the needs of Member Companies;

•

conduct conference, publishing, training and promotional activities.

promocyjnej.
Polish Steel Association provides a platform for expert panels
W Izbie spotykają się również zespoły eksperckie do spraw: ener-

meeting on energy, environmental issues, pipes & tubes, social affairs and,

gii, ochrony środowiska, rur, spraw socjalnych oraz, w zależności od potrzeb,

where appropriate, relevant problem committees.

odpowiednie komisje problemowe.

The Association actively participates in the social dialogue under WRDS

Izba aktywnie uczestniczy w dialogu społecznym w formule WRDS-ów i

regional social dialogue councils and the Tripartite Task Force for the

Zespołu Trójstronnego ds. Restrukturyzacji Hutnictwa i Koksownictwa.

Restructuring of Metallurgical and Coking Industry.

W ramach współpracy międzynarodowej z EUROFER, World Steel Associa-

As part of international cooperation with EUROFER, World Steel Association

tion (WSA) i European Steel Tube Association (ESTA), Hutnicza Izba Przemy-

(WSA) and the European Steel Tube Association (ESTA), the Association ex-

słowo-Handlowa wymienia informacje branżowe i uczestniczy w pracach

changes industry information and participates in the problem committees of

komitetów problemowych tych organizacji. Izba współpracuje również z

these organisations. The Association also cooperates with the steel associa-

asocjacjami stalowymi kilku innych krajów Unii Europejskiej.

tions of several other European Union countries.
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DANE MAKROEKONOMICZNE

MACROECONOMIC DATA

GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE

KEY MACROECONOMIC INDICATORS

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

GROSS DOMESTIC PRODUCT

Rok 2016 przyniósł rozczarowujące wyniki gospodarcze, wzrost PKB wyhamował do 2,7%, a
główną przyczyną okazał się najgorszy od 12 lat wynik
inwestycji, które spadły o 7,9%. Wskaźnik niepewności ekonomicznej w Polsce zwiększył się do poziomu obserwowanego w
latach 2012-2013. Tempo rozwoju nie dorównało założeniom budżetowym. Ministerstwo Finansów zapowiadało w ustawie budżetowej 3,8% wzrost polskiego PKB w
2016 r. Głównym motorem wzrostu pozostała konsumpcja
prywatna, która osiągnęła 3,6% wzrost, najwyższy od 2008 r.
W ujęciu sektorowym najszybciej rozwijającą się częścią gospodarki były usługi rynkowe, zwłaszcza finansowe i transportowe.
Przeprowadzone przez nowy rząd reformy wprowadziły zmiany w strukturze wzrostu gospodarczego. Wyhamowanie
inwestycji publicznych wynikało w dużej mierze z opóźnień w
uruchamianiu przetargów współfinasowanych ze środków z
nowej perspektywy finansowej UE, na co nałożyły się zmiany w
prawie zamówień publicznych, zapowiedzi kontroli finansów lokalnych samorządów oraz zmiany zarządów i kontrole spółek Skarbu
Państwa. Niepewność co do przyszłych decyzji rządowych
spowodowała również wstrzymanie decyzji inwestorów
prywatnych. Wysokiego spadku inwestycji w gospodarce nie była
w stanie zrekompensować nieco szybsza dynamika konsumpcji.
Przyśpieszające spożycie prywatne wspierało zwiększanie się
realnych dochodów gospodarstw domowych, spadek bezrobocia, dobre nastroje konsumentów oraz uruchomienie transferów
socjalnych dla rodzin z dziećmi.
12

[%] rok do roku/ y-o-y

2016 brought disappointing economic results, with
the GDP growth slowing down to 2.7%, the main reason turning
out to be the worst performance in 12 years of investments
which declined 7.9%. The indicator of economic uncertainty in
Poland increased to the level observed in 2012 to 2013. The pace of
development did not match the budget assumptions. The Ministry
of Finance announced in the budget law for 2016 a 3.8% increase in Poland’s GDP growth. The main driver of growth remained
private consumption, which showed 3.6% growth, the highest since 2008. Sectorally, the fastest growing part of the economy were
market services, especially financial and transport services.
The reforms introduced by the new government caused changes to the pattern of economic growth. The slowdown in public investment was largely
due to delays in tenders co-financed from the EU’s new
financial aid scheme, which was compounded by changes to the
public procurement law, proclaimed audits of local government
finances and management changes and controls to the State Treasury-held companies. The uncertainty over future government
decisions also resulted in the suspension of private investors’
decisions. The steep drop in investments in the economy could
not have been compensated for by a slightly faster consumption
dynamics. Accelerated private consumption was supporting the
rise in real incomes of private households, the decline in unemployment, good sentiment amongst consumers and the launch of
social transfers for families with children.
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Rysunek 1. Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2012-2016 (rok do roku) [%]
Figure 1. Economic indicators in the period from 2012 to 2016 (y-o-y) [%]
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Zmiany w polityce fiskalnej wpłynęły nieznacznie pozytywnie na PKB. Deficyt sektora finansów
publicznych udało się utrzymać poniżej 3% PKB, ale dobry
wynik był w dużej mierze zasługą nadwyżki w samorządach terytorialnych w związku z wyhamowaniem nakładów
inwestycyjnych. Z drugiej strony odnotowano znaczny przyrost
długu państwowego, który na koniec roku przekroczył 52% PKB. Przyrost długu został sfinansowany głównie przez krajowy sektor bankowy, co było
zamierzonym działaniem rządu wynikającym z konstrukcji
nowego podatku bankowego i miało na celu zmniejszeniu udziału inwestorów zagranicznych. Problemem pozostała niska stopa
oszczędności gospodarstw domowych w strukturze długu.
6

Changes to the fiscal policy had a slightly positive
impact on GDP. The public finance sector deficit could have
been kept below 3% of GDP, but the good result was largely
due to the surplus in local governments due to the slowdown
in investment spending. On the other hand, a significant
increase in sovereign debt was recorded which, at the end
of the year, exceeded 52% of GDP. The increase in debt was
financed mainly by the domestic banking sector, which was
the intent of the government resulting from the structuring
of a new bank tax, and was intended to reduce the share of
foreign investors. The low savings rate of private households
remained a problem in the debt structure.

[%] rok do roku/ y-o-y
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Rysunek 2. PKB (rok do roku) i skala wpływu poszczególnych kategorii na wzrost PKB w latach 2012-2016 [%]
Figure 2. GDP (y-o-y) and contributions to real GDP growth from 2012 to 2016 (p.p.) [%]

HANDEL ZAGRANICZNY
Światowa wymiana handlowa w 2016 r. była ograniczana przez słabszą koniunkturę globalną oraz wzmożone działania
ochrony rynku w wielu gospodarkach. Polski eksport zyskał jednak na konkurencyjności, dzięki deprecjacji złotego względem
euro oraz nastawieniu głównie na kraje UE, chociaż pośrednio
spowolnienie handlu europejskiego obniżyło także dynamikę
krajowego eksportu (liczonego w euro), która była najniższa od
dekady (+2,3%). Dodatkowo na wyniki eksportu wpłynęła walka
służb publicznych z wyłudzeniami VAT, co znacznie ograniczyło w
przypadku niektórych towarów fikcyjne dostawy wewnątrzwspólnotowe. Polska gospodarka skorzystała jednak na pozytywnym
wyniku w bilansie handlowym a wkład eksportu netto do PKB
wyniósł +0,3 pkt proc.
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Polish Steel Association

INTERNATIONAL TRADE
The global trade in 2016 was constrained by weaker
global conditions and increased market protection in many economies. Polish exports, however, increased their competitiveness
thanks to the depreciation of the zloty against the euro and the
main focus on the EU countries. Yet, indirectly, the slowdown of
European trade also reduced the dynamics of domestic exports
(in euro), which was the lowest in the past decade (+ 2.3%). In addition, the exports were influenced by public service battle with
fraud which significantly reduced fictitious intra-Community
supplies for some goods. The Polish economy, however, benefited
from a positive trade balance, and the contribution of net exports
to GDP was +0.3 percentage points.
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Rysunek 3. Obroty handlu zagranicznego w latach 2012-2016 [mld EUR]
Figure 3. Foreign trade from 2012 to 2016 [billion EUR]

Silna od trzech lat deprecjacja złotego względem
amerykańskiej waluty znacząco obniżyła opłacalność importu
rozliczanego w dolarach, do którego zalicza się wiele surowców i
materiałów. Chociaż importerom pomógł średnioroczny spadek
cen ropy naftowej, bliskość kursu zbliżyła się do granicy opłacalności importu zmuszając firmy do podjęcia działań dostosowawczych w strukturze zakupów. Układ cen w handlu pozostał mimo
wszystko korzystny, wskaźnik terms of trade w obrotach ogółem
kształtował się na poziomie 100,6 (podobnie jak w 2015 r.).

CENY W GOSPODARCE
Ceny w gospodarce krajowej w 2016 r. były niższe niż
rok wcześniej, ale miesięczne odczyty wskazują na zakończenie
trwającego od 4 lat okresu deflacji. Średnioroczny spadek cen
towarów i usług konsumpcyjnych w 2016 r. był wolniejszy niż
przed rokiem, a dynamika w poszczególnych miesiącach od
drugiej połowy roku znalazła się w trendzie wzrostowym. Wskaźnik cen kształtował się znacznie poniżej poziomu założonego w
ustawie budżetowej. Największy wpływ na zmniejszenie skali
deflacji miały rosnące ceny żywności i napojów bezalkoholowych
(wzrost o 0,8% wobec spadku 1,7% w 2015 r.). Powrót do inflacji w
grudniu gospodarka zawdzięcza głównie odbiciu w cenach paliw
na rynku światowym.
Odwrócenie trendu dynamiki cen wiązało się również z
oczekiwaniem konsumentów oraz pojawieniem się presji kosztowej. Presja na ceny producentów była powiązana przede wszystkim z sytuacją na rynku pracy i wzrostem płacy minimalnej oraz
stawki godzinowej. Wskaźnik cen produkcji przemysłowej od
marca wzrastał dynamicznie a od września był już dodatni, jed8

The strong depreciation of Polish Zloty against US Dollar
markedly reduced the profitability of dollar-denominated imports
which include many raw materials and feedstock items. Although importers were relieved by reduced average annual price of
crude oil, the PLN rate approached the import profitability margin, forcing companies to make adjustments to their purchases.
The trade pricing system remained favorable despite the fact that
the terms of trade to the total turnover stood at 100.6 (similarly as
in 2015).

NATIONAL ECONOMY PRICES
Prices in the national economy in 2016 were lower than
a year ago, but monthly readings indicate the end of a deflationary
period lasting for four years. The average annual decline in prices
of consumer goods and services in 2016 was slower than in the
previous year and the dynamics in individual months from the second half of the year was in an upward trend. The price index was
well below the level laid down in the Budget Act. Growing prices
of food and non-alcoholic beverages were the main contributors to curbing the deflation (a 0.8% increase compared to a
decrease of 1.7% in 2015). The economy returning to inflation
in December is owed mainly to the rebound in fuel prices on
the world market.
Reversing the trend of price dynamics was also associated with consumer expectations and the emergence of cost
pressures. The pressure on producer prices was primarily linked
to the labour market situation and the increase in the minimum
and hourly wages. The industrial manufacturing price index had
been growing vigorously since March and since September it had
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
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nak w całym roku zanotowano nieznaczną deflację. Największe
spadki cen odnotowano w sektorach: paliwowym, energetycznym
i wydobywczym, a największe wzrosty w produkcji pojazdów
i pozostałego sprzętu transportowego.
6
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become positive, but a slight deflation was recorded throughout
the year. The biggest fall in prices was reported in the sectors of
fuel, energy and mining while the biggest price increases happened in the production of vehicles and other transport equipment.
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Rysunek 4. Zmiany wskaźników cen w latach 2012-2016 (rok do roku) [%]
Figure 4. Prices indices changes from 2012 to 2016 (y-o-y) [%]

Ceny produkcji budowlano-montażowej w 2016 spadły
również mniej niż w poprzednim roku, ale trend wzrostowy w tym
sektorze był wolniejszy niż towarów konsumpcyjnych i przemysłowych. Powodem był ciągle niski popyt związany z opóźnieniami nowych kontraktów infrastrukturalnych. Dalsze spadki cen
cementu, betonu towarowego i kruszyw nie pozwoliły producentom na uzyskanie dobrych wyników. Pomimo czynnika deflacyjnego w materiałach i zmniejszonych inwestycji publicznych rosły
ceny usług budowlanych a w końcówce roku gwałtownie wzrosły
ceny wyrobów stalowych.

RYNEK PRACY
Krajowy rynek pracy w 2016 r. charakteryzowały
pozytywne tendencje od strony pracowniczej: najniższa od 25 lat
stopa bezrobocia, rekordowo wysoki poziom zatrudnienia i stabilne tempo wzrostu wynagrodzeń, ale również rosnące problemy
rekrutacyjne w przedsiębiorstwach. Obecny od kilku lat trend
demograficzny i migracyjny spowodował zmniejszenie podaży
na rynku pracy, co przy rosnącym popycie skutkowało wzrostem
liczby wolnych miejsc pracy aż o 30% w ciągu roku. Firmy próbując
wypełnić lukę zwiększyły zapotrzebowanie na pracowników z
zagranicy prawie dwukrotnie (podobnie jak rok wcześniej) do 1,2
mln wakatów. Migracja w dłuższym terminie nie jest jednak w
stanie rozwiązać problemu malejącej liczby osób w wieku proHutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Polish Steel Association

The prices in the construction and assembly sector in
2016 also fell, yet less than in the previous year, but the upward
trend in this sector was slower than that of consumer and industrial goods. The reason was still the low demand associated with
delays in new infrastructure contracts. Further declines in prices
for cement, concrete and aggregates did not allow producers to
achieve good results. Despite the deflationary factor in materials
and reduced public investment, prices for construction services
were rising, with steel product prices having risen sharply at the
end of the year.

LABOUR MARKET
The domestic labor market in 2016 was characterised by positive labour trends: the lowest unemployment rate
in the last 25 years, record high employment and a stable wage
growth,butalsoincreasingrecruitmentproblemsinenterprises. The
demographic and migration trends that have been taking place
for several years have led to a decline in the labour supply, which,
with growing demand, has resulted in an increase in vacancies by
as much as 30% per year. Companies trying to fill the gap increased the demand for foreign workers almost twice (similarly to a
year ago) to 1.2 million vacancies. The migration in the long term is
not, however, able to solve the problem of decreasing numbers of
people at working age and of structural labour force mismatches
9

DANE MAKROEKONOMICZNE

MACROECONOMIC DATA

dukcyjnym oraz niedopasowania strukturalnego pracowników,
bo Polska nie jest już tak atrakcyjnym rynkiem pracy dla naszych
wschodnich sąsiadów.
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Rysunek 5 Zatrudnienie i wynagrodzenia w przedsiębiorstwach [% rok do roku] i stopa rejestrowanego bezrobocia [%] w latach 2012-2016
Figure 5. Employment and wages in enterprises [% y-o-y] and registered unemployment rate [%] from 2012 to 2016

Dla pracowników w kraju rok 2016 był bardzo
korzystny. Bezrobocie na koniec roku wyniosło 8,3%, co oznacza
obniżkę stopy o 1,4 pkt proc. do historycznie niskiego poziomu oraz
zmniejszenie liczby osób pozostających bez pracy o 228 tys. Liczba pracujących w gospodarce narodowej wzrosła o 2%, a przyrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach na poziomie 3,8% był
jeszcze szybszy niż w 2015 roku. Zatrudnienie najbardziej zwiększyło się w administracji, a największy spadek dotyczył pracowników sektora wydobywczego i energetycznego. W przemyśle
zatrudnienie oraz produktywność pracy rosły nieco wolniej niż w
poprzednim roku (odpowiednio 2,2% i 1,0%). Coraz mniejsze
zasoby wykwalifikowanych pracowników utrudniały utrzymanie
wysokiego tempa wzrostu wydajności, a napływ imigrantów ograniczył nieco coraz szybciej rosnącą presję na wzrost wynagrodzeń.

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA
Produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się o 3,1% w
2016 r., tj. w mniejszym stopniu niż w poprzednim roku, a spowolnienie produkcji zaobserwowano w większości jej działów.
Dodatni, ale mniejszy niż w poprzednich latach, był także wkład

10

For employees in the country, 2016 was very beneficial.
The unemployment rate at the end of the year amounted to 8.3%
which meant a reduction of 1.4 pp to a historically low level and
a reduction in the number of unemployed people by 228,000.
The number of those employed in the national economy increased 2%, and the increase in employment in enterprises at 3.8%
was even faster than in 2015. The employment figure increased
the most in the public administration, and the largest drop was
reported in the mining and energy sectors. In industry, employment and productivity increased slightly more slowly than in the
previous year (2.2% and 1.0%, respectively). Increasingly smaller
resources of skilled workers had hindered the maintenance of
high productivity growth, and the influx of immigrants reduced
the ever increasing pressures on salary and wages increases.

INDUSTRIAL OUTPUT
The industrial output sold [shipments] increased 3.1% in 2016, i.e. to a lesser extent than in the previous year, and the output slowdown was reported in most of
its segments. Positive, but lower than in previous years, was
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przemysłu do wzrostu PKB, wartość dodana w przemyśle wzrosła o 3,6%. Oceny koniunktury w przemyśle były w całym roku na
niższym poziomie. Poprawa sytuacji dotyczyła niewielu działów,
pod względem dynamiki najlepsze wyniki zanotowano w przemyśle meblowym, wyrobów z metali oraz motoryzacyjnym.
6

also the contribution of industry to the GDP growth where
added value in the industry increased 3.6%. The sentiment in the
industry was at a lower level. The improvements concerned only a
few segments, in terms of dynamics the best results were reported in the furniture, metals and automotive industries.
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Rysunek 6 Produkcja sprzedana przemysłu (rok do roku) i wykorzystanie mocy produkcyjnych w latach 2012-2016 [%]
Figure 6. Sold production of industry and production capacity utilisation in 2012 – 2016 (y-o-y) [%]

Spowolnienie przemysłu było związane z mniejszym
wzrostem eksportu dóbr konsumpcyjnych oraz obniżeniem krajowego popytu inwestycyjnego. Kształtowanie się cen zaopatrzenia i produkcji, po raz pierwszy od 5 lat, zaczęło negatywnie wpływać na rentowność przedsiębiorstw przemysłowych. Optymizm
w firmach zmniejszał także wysoki poziom niepewności co do
otoczenia gospodarczego. Efektem tych czynników była obniżona
skłonność do inwestowania wśród przedsiębiorstw prywatnych.
Nakłady inwestycyjne w przemyśle po raz pierwszy od 6 lat były
niższe niż rok wcześniej. Ograniczenie potencjału produkcyjnego
przy rosnącej produkcji wpłynęło na poprawę wskaźnika wykorzystania mocy produkcyjnych (blisko 79% wg GUS).

The slowdown of the industry was associated with a
lesser increase in exports of consumer goods and a decrease in
domestic investment demand. The evolution of supply and production prices has, for the first time in 5 years, begun to negatively
impact the profitability of industrial enterprises. Business optimism has also reduced the high level of uncertainty around the
business community. The effect of these factors was the reduced investment appetite among private companies. Investment in
industry was, for the first time in 6 years, lower than a year earlier.
Reduced production potential with increasing production output
affected the capacity utilisation rate (nearly 79% according to GUS,
National Statistics Authority).

SEKTORY KONSUMUJĄCE STAL

STEEL CONSUMING SECTORS

SWIP

SWIP

Aktywność sektorów konsumujących stal w 2016 r.
obniżyła się. Wśród głównych trendów kształtujących krajowy
rynek wyrobów stalowych znalazły się: spadek produkcji budowlanej w wyniku ograniczenia działalności inwestycyjnej, dalsza
poprawa koniunktury w przemyśle metalowym i maszynowym
oraz solidny wzrost produkcji sektora motoryzacyjnego dzięki
eksportowi części. Wskaźnik SWIP (Steel Weighted Industrial
Production Index), wiążący poziom aktywności produkcyjnej w
sektorach zużywających wyroby stalowe z krajowym jej zużyciem,
w 2016 r. zanotował spadek o 1%, wobec 4% wzrostu w 2015 r.
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The activities of steel consuming sectors in 2016
decreased. The main trends shaping the domestic
market for steel products included the decline in construction
output as a result of reduced investment activity, further improvement in the metals and machinery industry, and a robust
increase in automotive production thanks to the export of car
parts. The Steel Weighted Industrial Production Index (SWIP),
which binds the level of production activity in steel consuming
sectors to its domestic consumption, fell 1% in 2016 as compared to rise by 4% in 2015 .
11
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Rysunek 7. Wskaźnik SWIP* (rok do roku) [%] i skala wpływu poszczególnych sektorów na wzrost SWIP [pkt. proc] w latach 2012-2016
Figure 7. SWIP index* (y-o-y) [%] and the scale of impact of individual sectors on SWIP growth in the period 2012 to 2016 (pp)
* SWIP wg metodologii Euroferu / SWIP acc. to Eurofer’s methodology

Pomimo spadku indeksu SWIP, popyt na stal wzrósł
w 2016 r.,choć w mniejszym stopniu niż rok wcześniej. Zużycie
realne wyrobów stalowych zwiększyło się o 1%, a dynamiczny
wzrost jawnego zużycia stali na poziomie 4% był możliwy dzięki
znacznej odbudowie zapasów. Po 2015 r. stany magazynowe były
znacznie uszczuplone. Dopiero w IV kwartale 2016 r. odwrócił się
trend cenowy na rynku stali oraz pojawiło się coraz więcej nowych
przetargów w sektorze budowlanym. Oczekiwania co do dalszego
wzrostu cen oraz zwiększonej działalności inwestycyjnej w 2017 r.
spowodowały zwiększone zakupy wyrobów stalowych.

BUDOWNICTWO
Sektor budownictwa jest dla krajowego rynku
stali największym odbiorcą, z udziałem w zużyciu szacowanym
na 45%. Dla branży budowlanej 2016 r. był wielkim rozczarowaniem, z powodu zahamowania w realizacji inwestycji publicznych
finansowanych ze środków z nowej perspektywy UE, osłabienia w inwestycjach prywatnych oraz rosnących kosztów. Spadek
produkcji budowlano-montażowej wyniósł 14% wobec wzrostu
+3% rok wcześniej, a w głównych segmentach działalności
budowlanej dynamika była podobnie bardzo negatywna.

12

Despite the SWIP decline, the steel demand increased
in 2016, albeit to a lesser extent than a year earlier. The real consumption of steel products increased 1%, and the rapid increase of
apparent steel consumption at the level of 4% was possible thanks
to significant inventory rebuilding. After 2015, the stock levels were
significantly depleted. It was not until the fourth quarter of 2016
that the price trend on the steel market was reversed and more
and more tenders were announced in the construction sector.
Expectations of further price increases and increased investment
activity in 2017 led to increased purchases of steel products.

BUILDING AND CONSTRUCTION
The construction sector is the largest single buyer for
the domestic steel market, with the steel use share estimated at
45%. For the construction industry, 2016 was a big disappointment
due to the slowdown in the implementation of public investments
funded from a new EU perspective, a decline in private investments and rising costs. The decline in construction and assembly
output was 14% vs. the growth of + 3% a year earlier, and the main
segments of construction activity saw the dynamics similarly very
negative.
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Rysunek 8. Produkcja budowlano-montażowa oraz mieszkania oddane do użytkowania w latach 2012-2016 (rok do roku) [%]
Figure 8. Construction output and dwellings completed from 2012 to 2016 (y-o-y) [%]

W strukturze budownictwa wg rodzajów obiektów w
budowie budynków podobnie jak w poprzednim roku nastąpił wzrost sprzedaży w sektorze mieszkaniowym i spadek w
budynkach przemysłowo-usługowych. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła o 11%, a inwestycje deweloperskie
były najsilniejszym ogniwem w całym sektorze. Dzięki utrzymującej się relatywnie wysokiej rentowności wynajmu i stopie zwrotu
z inwestycji mieszkaniowych, wzrosła również liczba pozwoleń na
budowę. Największe straty odnotowały firmy wznoszące duże
obiekty inżynieryjne tj. drogi szynowe, budowle wodne, rurociągi
i linie energetyczne, gdzie spadki sprzedaży wyniosły od 50% do
30%. Lepsza koniunktura wystąpiła jedynie w przypadku budownictwa drogowego, ale wzrost był stosunkowo niewielki.

PRZEMYSŁ METALOWY I MASZYNOWY
Produkcja przemysłu metalowego w Polsce utrzymuje od 6 lat tendencję wzrostową. Dynamika w 2016 nawet przyspieszyła i wyniosła prawie +9%. Największy wpływ na wzrost
w przemyśle metalowym miała dobra koniunktura w segmencie konstrukcji stalowych, formowania metali i w produkcji
wytwornic pary. Wsparciem dla producentów mniejszych wyrobów
metalowych był już kolejny rok krajowy przemysł meblowy, który zwiększył sprzedaż o 12%. Wstrzymanie inwestycji publicznych
oraz niepewność gospodarcza ograniczyły nakłady inwestycyjne
w sektorze metalowym.
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The setup of construction types by sites
under construction saw, similarly to the previous year, an
increase in sales in the residential housing sector and a
decline in industrial and service buildings. The number of
dwellings completed increased 11%, and the real estate
development was the strongest link across the sector. Owing to
the relatively high rental yield and the return on housing investments, the number of construction permits increased. The
largest losses were recorded by companies doing large engineering projects, i.e. railways, waterways, pipelines and power
lines where sales fell to 30% from 50%. Only road construction
fared better, the growth was, however, rather small.

METALS AND MACHINE ENGINEERING
Metals production in Poland had been on an upward
trend for 6 years. Dynamics in 2016 even accelerated and amounted to almost +9%. The biggest impact on the growth in the metal
industry was by the good economic situation in the steel fabrication, metal forming and steam generator sectors. The manufacturers of smaller metal products were supported in a consecutive
year by the domestic furniture industry which boosted sales by
12%. Withholding public investment and economic uncertainty
limited investment spending in the metals sector.
13
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Rysunek 9. Produkcja wyrobów z metali oraz maszyn i urządzeń w latach 2012-2016 (rok do roku) [%]
Figure 9. Manufacture of metal products and machinery and equipment from 2012 to 2016 (y-o-y) [%]

Przemysł maszynowy był najbardziej stabilny w 2016 r.
Produkcja maszyn i urządzeń utrzymała skalę wzrostu z poprzedniego roku, na poziomie ok. 3,5%. Najlepsza sytuacja wystąpiła w
przypadku segmentu produkcji maszyn ogólnego przeznaczenia,
a najsłabiej radzili sobie producenci produkujący maszyny dla rolnictwa i leśnictwa. Przedsiębiorstwa oceniały portfel zamówień
jako stabilny, a nakłady inwestycyjne w sektorze były na zbliżonym poziomie co rok wcześniej.

PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY I POZOSTAŁY
TRANSPORT
Krajowy przemysł motoryzacyjny w 2016 r. odnotował
kolejny dobry okres, dzięki przyspieszonemu wzrostowi popytu
na samochody w Europie (liczba nowych rejestracji zwiększyła
się o 4,5%), a pośrednio również dzięki sytuacji na rynkach azjatyckich (wzrost rejestracji o 11%). Eksport sektora stanowi ok. 70%
wartości produkcji a w 2016 r. osiągnął kolejny rekord 23 mld euro.
Głównym odbiorcą krajowego eksportu były kraje UE (83%).
Polska jest dopiero 9 producentem samochodów w UE i ciągle
daleko nam do najbliższych sąsiadów Czech i Słowacji oraz rekordowego wyniku krajowej produkcji z 2009 r.
Linie produkujące samochody osobowe i dostawcze w
Polsce opuściło 661 tys. sztuk w 2016 r., choć wzrost na poziomie
3% nie był tak duży jak w 2015 r. Tyska fabryka Fiata utrzymała pozycję lidera, choć kolejny rok z dużym spadkiem produkcji.
Z pozytywną dynamiką zakończył rok zakład General Motors
w Gliwicach, przejęty już przez europejski koncern PSA oraz
Volkswagen w Poznaniu, który pod koniec roku uruchomił nową
linię produkcyjną samochodów dostawczych. Jednak dynamiczny
14

The machinery industry was most stable in 2016. The
production of machinery and equipment maintained its growth
rate of the previous year at about 3.5%. The best situation occurred in the case of the general-purpose machine manufacturing
segment while the manufacturers producing machines for agriculture and forestry were the least successful. The companies
assessed the order backlog as stable and the investment outlays
in the sector were at similar levels as a year earlier.

AUTOMOTIVE AND REMAINING TRANSPORT
SECTORS
The domestic automotive industry in 2016 recorded
another good period thanks to the accelerated growth in car
demand in Europe (the number of new registrations increased
4.5%), and indirectly also thanks to the Asian market (up 11%).
Sector exports account for about 70% of the output value and reached another record of 23 billion in 2016. The main recipients of
domestic exports were the EU countries (83%). Poland is only the
9th car manufacturer in the EU and we are still far away from the
closest neighbours of the Czech Republic and Slovakia, and the
record result of domestic production in 2009.
The facilities making passenger cars and vans in Poland
released 661,000 units in 2016, though the growth of 3% was not
as great as in 2015. The Tychy-based Fiat factory remained the top
position, but saw yet another year with a large decline in output.
Positive dynamics saw the year end at General Motors based in
Gliwice, already taken over by European PSA, and Volkswagen
in Poznan, which launched a new van production line at the end
of the year. However, the dynamic growth of the output of the
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
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wzrost produkcji sprzedanej sektora motoryzacyjnego, w 2016 r.
wzrost o 7%, Polska zawdzięcza rosnącemu z roku na rok
wartości produkcji segmentowi części samochodowych, które
stanowią już 57%.
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Rysunek 10. Produkcja przemysłu samochodowego i pozostałego sprzętu transportowego w latach 2012-2016 (rok do roku) [%]
Figure 10. Automotive and other transport industry from 2012 to 2016 (y-o-y) [%]

Przemysł pozostałego sprzętu transportowego
odnotował spadek w 2016 r. o 5%, co było spodziewane po bardzo dobrym poprzednim roku, którego wyniki w ostatnich dwóch
miesiącach podniosła finalizacja dużych zamówień lokomotyw
i taboru kolejowego dla krajowych przewoźników. Rekordowych
wyników w tym segmencie nie udało się producentom powtórzyć. Wynik sektora poprawiły za to dobre wyniki sprzedaży przemysłu lotniczego i stoczniowego, gdzie wzrosła 2,5-krotnie istotna
dla zużycia stali produkcja statków.

PRODUKCJA AGD
Produkcja sprzętu AGD w Polsce wzrosła kolejny rok z
rzędu, jednak dynamika widocznie osłabia się i w 2016 wyniosła
jedynie +1,6%. Liczba nowych dużych urządzeń gospodarstwa domowego sięgnęła 21,5 mln sztuk, co pozwoliło utrzymać pozycję
lidera na europejskim rynku. Zachodnim konkurentom ustępujemy natomiast pod względem wartości przychodów ze sprzedaży
sektora. Polska jest na trzecim miejscu w UE.

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Polish Steel Association

The remaining transport equipment industry recorded
a 5% decline in 2016, which was expected after a very good previous year, with the performance in the past two months of 2015
boosted by the finalisation of large orders for locomotives and
rolling stock for domestic carriers. Record performance in this
segment failed to be replicated by the manufacturers. The sector’s
result was improved by good sales of the aviation and shipbuilding
industries where the shipbuilding industry’s output rose 2.5-fold,
so important to the steel use.

HOME APPLIANCES
Production of household appliances in Poland increased
for the next year in succession, but the dynamics is noticeably
weakening and was only +1.6% in 2016. The number of new
large household appliances reached 21.5 million units which
helped Poland to maintain the leading position in the European market. Western competitors, however, win in terms of sales
value of the sector. Poland ranks third in the EU value-wise.
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Rysunek 11 Produkcja dużego sprzętu AGD w latach 2012-2016 (rok do roku) [%]
Figure 11. Manufacture of large domestic appliances from 2012 to 2016 (y-o-y) [%]

Zdecydowana większość sprzętu AGD trafia na
eksport, rynek krajowy jest 4-krotnie mniejszy niż produkcja. Z powodu zmniejszenia popytu w UE, najbardziej spadła
produkcja lodówek. Wzrost udało się utrzymać w fabrykach piekarników, zmywarek i suszarek automatycznych.
O silnej branży AGD, w której działa już 26 zakładów, świadczy
ciągły napływ nowych inwestycji. Na nowe moce produkcyjne w kraju firmy tj. Whirpool, Miele czy Amica, chcą wydać w
najbliższych latach 2 mld zł.
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The vast majority of household appliances are exported,
the domestic market being four times smaller than the output.
Due to the lower demand in the EU, the production of refrigerators was hit the most. Growth has been maintained in ovens,
dishwashers and automatic dryers/tumblers. The strength of the
household appliance industry which already operates 26 plants is
supported by a continuous inflow of new investments. Whirpool,
Miele and Amica want to spend in the next years PLN 2 billion for
new production capacities in the country.
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Sukces wykuty
wspólnymi siłami
EY i Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa od lat stapiają siły,
by razem zdziałać więcej.
Wspólnym wysiłkiem wdrożyliśmy ulgi od zielonych certyfikatów oraz
zwolnienia akcyzowe. Razem powstrzymaliśmy zagrożenie ze strony
przestępców wyłudzających VAT na rynku stali zbrojeniowej oraz zakłócenia
spowodowane dumpingowymi cenami. Skutecznie wspieramy branżę
w zakresie efektywności energetycznej oraz wykorzystania potencjału
branży jako kluczowego uczestnika systemu DSR. Do działania napędza nas
wspólna wizja sektora stalowego jako lidera europejskiego rynku.
ey.com/pl
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PRZEMYSŁ STALOWY
W 2016 r., pomimo światowych tendencji do redukcji zdolności produkcyjnych stali, nastąpił ich 1,4% wzrost, do
2 390 mln ton. Nadwyżka globalnych mocy w stosunku do zrealizowanej w 2016 r. produkcji stali surowej wyniosła aż 760 mln ton.
Chińskie huty, pomimo wdrożenia planu redukcji zdolności wytworzyły 808 mln ton, prawie połowę produkowanej na
świecie stali.
W krajach Unii Europejskiej w 2016 r. nastąpiła
redukcja zdolności produkcyjnych o 2,5 mln ton, produkcja stali surowej spadła o 2,4% a zużycie jawne wzrosło o
2,6%. Solidny popyt na stal skłonił producentów spoza UE do
wzmożenia działań proeksportowych. Pomimo postępowań i
wprowadzenia przez KE ceł antydumpingowych na niektóre
wyroby stalowe, udział importu z krajów trzecich w unijnym
zużyciu jawnym stali z roku na rok wzrasta i w 2016 r. stanowił już
prawie 17% (26 mln ton).
Rok 2016 dla przemysłu stalowego w Polsce był stabilny,
zarówno pod względem popytu jak i sprzedaży. Po bardzo trudnym, wręcz tragicznym dla producentów stali pierwszym kwartale, od kwietnia nastąpiły pozytywne zmiany, wzrósł popyt i
ceny wyrobów jak również zwiększyły się marże. W niektórych
segmentach instrumenty ochrony rynku zaczęły być skuteczne. Zmniejszył się wolumen importu wyrobów objętych cłami
antydumpingowymi, ale równocześnie wzrósł import pozostałych
wyrobów stalowych oraz pojawił się import z nowych kierunków.
Pomimo wyhamowania inwestycji publicznych wynikających z
opóźnień w uruchamianiu przetargów współfinansowanych ze
środków nowej perspektywy finansowej UE zużycie jawne stali
w Polsce osiągnęło rekordowy wynik i przekroczyło poziom
13 mln ton.
W 2016 r. produkcja stali surowej w Polsce wyniosła
9 mln ton, o 2 % mniej niż w roku poprzednim, co w głównej
mierze spowodowane było postojami związanymi z remontami i
modernizacjami realizowanymi przez producentów.
Globalna nadprodukcja stali i agresywna polityka proeksportowa krajów trzecich, przy niewystarczającej ochronie rynku UE przed tanim, często nieuczciwym importem wyrobów stalowych spowodowały spadek
konkurencyjności europejskich producentów stali. Konkurencyjność spadła również z powodu wysokich kosztów ambitnej polityki
klimatycznej, prowadzonej przez Komisję Europejską, których to
kosztów kraje trzecie nie ponoszą. Dla producentów stali w Polsce
dodatkowym czynnikiem obniżającym konkurencyjność są wyższe niż w pozostałych krajach UE ceny energii elektrycznej i gazu.
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STEEL INDUSTRY
In spite of the global tendency to reduce steel production capacity in 2016, it rose 1.4% to 2,390 million metric
tonnes. The excess global steel capacity over the actual 2016
production of crude steel reached as high as 760 million tons.
China’s steel mills had, despite the implementation of
the capacity cut plan, produced 808 million tons, nearly half of
the world’s steel production.
The European Union countries saw in 2016 production
capacity cuts by 2.5 million tons, crude steel production decreased 2.4% and the apparent use 2.6%. Robust demand for steel
prompted non-EU manufacturers to step up their export-oriented operations. Despite initiated proceedings and imposition of
anti-dumping duties on certain steel products by the European
Commission, the share of imports from third countries to the
EU apparent steel use was increasing year on year and, in 2016,
accounted for almost 17% (26 million metric tonnes).
2016 was a stable year for the steel industry in Poland,
both in terms of demand and sales. After a very difficult, even
tragic for steel manufacturers first quarter, positive changes had arrived in April, with increased product demand and
prices as well as improved margins. In some segments,
market defence instruments came to be effective. The volumes
of steel imports subject to anti-dumping duties decreased, but
at the same time imports of other steel products increased and
imports from new directions appeared. Despite slowdown
in public investment due to delays in launching tenders
co-financed by the EU’s new financial scheme, apparent steel
consumption in Poland reached a record high and surpassed
13 million mt.
In 2016, crude steel production in Poland amounted
to 9 million tons, 2% less than in the previous year, mainly due
to stoppages connected with repairs and upgrades performed
by manufacturers.
The global over-production of steel and aggressive third-country export policies, with insufficient protection
of the EU market against the often unfair import of steel
products, reduced the competitiveness of European steelmakers. Their competitive position had also fallen due to the high
costs of ambitious climate policies rolled out by the European
Commission which are not borne by third countries. For steel
producers in Poland, the price of electricity and gas is higher
than in other EU countries.

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Polish Steel Association

PRODUKCJA

STEEL OUTPUT

W 2016 r. w Polsce wyprodukowano 9 mln ton stali
surowej, o 2% mniej niż w 2015 r. Udział stali z procesu zintegrowanego był wyższy niż stali wytworzonej w procesie elektrycznym.
W 2016 roku wyprodukowano 5,1 mln ton stali konwertorowej
(57%) i 3,9 mln ton stali elektrycznej (43%). Produkcja stali elektrycznej w stosunku do 2015 r. wzrosła o 0,5% a produkcja stali
konwertorowej spadła o 4%. Strukturę produkcji stali, według
metod jej wytwarzania od 2012 r. przedstawiono poniżej.
W 2016 r. średnie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w krajowym hutnictwie było o 1 pkt. proc. niższe niż w roku
poprzednim i wyniosło 72%. Zarówno instalacje do wytwarzania
surówki i stali konwertorowej (BF+BOF) jak i proces elektryczny
(EAF) w krajowych hutach są nowoczesne, spełniające wymagania BAT. Udział Polski w ogólnej produkcji stali w UE wyniósł 5,6%
i wzrósł o 0,1 pkt procentowego w porównaniu do 2015 r.

2016 saw 9 million tons of crude steel produced in Poland,
down 2% as compared to 2015. The share of steel from the BF/BOF
process was higher than the steel produced by the electric arc furnace route. In 2016, 5.1 million tons of BOF steel
(57%) and 3.9 million tons of EAF steel (43%) were produced. The production of EAF steel increased 0.5% in comparison with 2015 and the production of the blast furnace-route
made steel decreased 4%. The setup of steel production by
manufacture processes since 2012 is presented below.
In 2016, the average utilisation of production capacities in the domestic steel industry was down 1 percentage
point as against the previous year and amounted to 72%. Both
BF + BOF and EAF processes are cutting edge and BAT compliant.
Poland’s share of overall steel production in the EU was 5.6%, up 0.1
percentage point as compared to 2015.
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Rysunek 12. Produkcja stali surowej wg procesów w latach 2012-2016 [mln ton]
Figure 12. Manufacture of crude steel by processes in the period 2012 to 2016 [M mt]

W strukturze produkcji stali surowej wg gatunków,
również nie nastąpiły znaczące zmiany. W ogólnej ilości wytopionej w Polsce stali surowej, stale niestopowe stanowiły 92%, stale
stopowe 8%, a stale odporne na korozję 0,01%. Dane dotyczące
wielkości produkcji głównych produktów przemysłu stalowego w
Polsce w latach 2012 – 2016 przedstawiono w tabeli 1.

No significant changes happened to in the structure
of raw steel production by grades, either. The total quantity of
crude steel made in Poland includes non-alloy steels accounting
for 92%, alloy steels at 8%, and corrosion resistant steels at 0.01%.
The data on the production volume of major steel products in
Poland in 2012-2016 are presented in Table 1.

asortyment/ products

2012

2013

2014

2015

2016

surówka żelaza/ pig iron

3,9

4,0

4,6

4,8

4,7

stal surowa/ crude steel

8,4

8,0

8,6

9,2

9,0

wyroby walcowane na gorąco/ hot rolled products

7,7

7,4

7,5

7,8

8,0

Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.

Tabela 1. Produkcja surówki żelaza, stali surowej i wyrobów stalowych walcowanych na gorąco w latach 2012-2016 [mln ton]
Table 1. Manufacture of pig iron, crude steel and hot rolled products from 2012 to 2016 [M mt]
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Produkcja stalowych wyrobów gotowych, walcowanych
na gorąco w 2016 roku wyniosła 8 mln ton i była wyższa niż w
2015 roku o 2,2%. W strukturze produkcji wyrobów walcowanych
na gorąco ogółem:
•
wyroby płaskie stanowiły 35,7% (2,9 mln ton),
•
wyroby długie stanowiły 64,3% (5,1 mln ton).
Udział wyrobów gotowych płaskich w ogólnej produkcji
wyrobów walcowanych na gorąco utrzymuje się na poziomie
poniżej 40% a w stosunku do 2015 r. spadł o 1 punkt procentowy.
W grupie wyrobów długich walcowanych na gorąco w 2016 r.
dominowała produkcja prętów, która wyniosła 2,3 mln ton i była
wyższa o 5% w stosunku do 2015 r. Strukturę rodzajową produkcji
gotowych wyrobów długich walcowanych na gorąco przedstawiono na rysunku 13.
2,5

The production of finished steel hot-rolled products
in 2016 amounted to 8 million tons, up 2.2% as against 2015.
The breakdown of hot rolled products includes in total:
•
flat products accounting for 35.7% (2.9 million mt),
•
Long products accounted for 64.3% (5.1 million mt).
The share of finished flat products in total hot rolled
products stays below 40% and fell down 1 percentage point as
compared to 2015. Hot rolled products in 2016 were dominated by steel bars which amounted to 2.3 million tons, up 5% as
compared to 2015. The generic structure of finished hot rolled
long products is shown in Figure 13.
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Rysunek 13. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów długich walcowanych na gorąco w latach 2012-2016 [mln ton]
Figure 13. Breakdown of hot rolled long products in the period 2012 to 2016 [M mt]

W grupie wyrobów płaskich walcowanych na gorąco
dominowały blachy taśmowe, których produkcja wyniosła 2,4 mln
ton i była wyższa o 13% od odnotowanej w 2015 r. Strukturę asortymentową produkcji wyrobów płaskich walcowanych na gorąco
w Polsce, w latach 2012 - 2016 przedstawiono na rysunku 14.
3,0

Hot-rolled flat products were dominated by wide strip
steel, with a production of 2.4 million mt and 13% higher than the
figure recorded in 2015. The breakdown of hot rolled flat products
by types in Poland in 2012-2016 is shown in Figure 14.
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Rysunek 14. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów płaskich walcowanych na gorąco w latach 2012-2016 [mln ton]
Figure 14. Breakdown of hot rolled flat products in the period 2012 to 2016 [M mt]
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W grupie wyrobów płaskich zimnego przetwórstwa
w 2016 r. w stosunku do 2015 r. odnotowano wzrost w produkcji blach i taśm zimnowalcowanych. Blach i taśm ocynkowanych
wyprodukowano więcej o 8% natomiast blach i taśm z powłokami organicznymi wytworzono o 10% więcej niż przed rokiem
(Rysunek 15).
1000

The cold-rolled flat product category in 2016 saw,
comapred to 2015 an increase recorded in production of cold rolled sheet and strip. Galvanised sheets and strips were 8% up, while organic coated sheets and strips were 10% up as against a year
ago (Figure 15).
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Rysunek 15. Produkcja wyrobów zimnego przetwórstwa stali w latach 2012-2016 [tys. ton]
Figure 15. Breakdown of cold products from 2012 to 2016 [K mt]

Produkcja rur stalowych ogółem w Polsce łącznie
z kształtownikami zamkniętymi, w 2016 r. wyniosła 845 tys. ton
i była wyższa o 8% w stosunku do odnotowanej w 2015 roku
a produkcja kształtowników zimnogiętych zamkniętych wyniosła
441 tys. ton i była niższa o 6%.
Strukturę asortymentową rur produkowanych w Polsce, w latach
2012-2016, z podziałem na rury ze szwem, bez szwu i kształtowniki gięte na zimno zamknięte, przedstawiono na rysunku 16.
1000

The total steel tube & pipe production in Poland, including hollow sections, amounted to PLN 845 thousand mt in 2016,
up 8% as against 2015, and the output of cold-formed sections
was 441 thousand mt, down 6%.
The breakdown of tubes & pipes produced in Poland in 2012-2016
by welded and seamless tubes and hollow sections is shown in
Figure 16.
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Rysunek 16. Produkcja rur stalowych i kształtowników z/g zamkniętych w latach 2012-2016 [tys. ton]
Figure 16. Manufacture of steel tubes and cold formed hollow sections in the period 2012 to 2016 [K mt]
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ZUŻYCIE REALNE I JAWNE

REAL AND APPARENT USE

Zużycie jawne wyrobów stalowych gotowych w Polsce
w 2016 r. wyniosło 13,1 mln ton i było wyższe o 4% w stosunku do
odnotowanego w 2015 r. Wzrost był efektem utrzymania wysokiego poziomu zużycia przez wszystkie kwartały 2016 oraz wzrostu
zużycia rur. Największy wzrost zanotowano w zużyciu jawnym rur
i kształtowników giętych na zimno zamkniętych (+13%), mniejszy
w wyrobach płaskich (+4%) i wyrobach długich (+1%).
W strukturze krajowego zużycia gotowych wyrobów
hutniczych dominowały wyroby płaskie, które stanowiły 55%
całego zużycia jawnego. Udział wyrobów długich w zużyciu
ogółem stanowił 36%, a rur i kształtowników giętych na zimno
zamkniętych pozostałe 9%. Wielkość i zmiany zużycia wyrobów
walcowanych gotowych w latach 2012-2016 przedstawiono odpowiednio w tabeli 2 i na rysunku 17.

The apparent consumption of finished steel products in
Poland in 2016 amounted to 13.1 million tonnes, up 4% as compared to 2015. The increase was a result of maintained high levels
of consumption in all quarters of 2016 and an increase in tube &
pipe use. The highest increase was recorded in the apparent use
of tubular products and hollows sections (+13%), and the increase
was lower in flat products (+ 4%) and in long products (+ 1%).
Flat products accounted for 55% of the total
domestic finished steel apparent consumption. The share
of long products in the total consumption was 36% while
tubes & pipes and hollow sections took the remaining 9%.
The volumes and changes in consumption of finished
rolled products in 2012 to2016 are presented in Table 2 and
Figure 17, respectively.

asortyment/ products

2012

2013

2014

2015

2016

ogółem, w tym/ total, of which

10,4

10,3

12,3

12,5

13,1

wyroby długie/ long products

3,2

3,4

4,5

4,6

4,7

wyroby płaskie/ flat products

6,0

5,9

6,7

6,9

7,3

rury i kształtowniki gięte na zimno zamknięte/
pipes & tubes and cold formed hollow sections

1,2

1,1

1,1

1,0

1,1

Źródło/ Source: HIPH

Tabela 2. Zużycie jawne wyrobów stalowych gotowych w latach 2012-2016 [mln ton]
Table 2. Apparent consumption of finished steel products in the period 2012 to 2016 [M mt]
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Rysunek 17. Zużycie realne i jawne oraz zmiany zapasów stali w Polsce w latach 2012-2016 [mln ton].
Figure 17. Real and apparent consumption and stock change of finished steel products in the period 2012 to 2016 [M mt]
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Szacowane zużycie rzeczywiste wyrobów stalowych
w 2016 r. wyniosło 12,86 mln ton i wzrosło mniej niż zużycie jawne. Wyższa dynamika zużycia jawnego wiązała się ze
znaczną odbudową zapasów. Było ono efektem niskiej bazy
stanów magazynowych w 2015 r. oraz poprawy relacji cenowych na rynku stali.

The estimated actual consumption of steel products in
2016 amounted to 12.86 million mt and increased less than the
apparent use. The higher dynamics of apparent consumption was
associated with significant restocking activities. This was a result of
a low stock base in 2015 and an improvement in price relations of
the steel market.

WYMIANA HANDLOWA

STEEL TRADE

Obroty w handlu zagranicznym wyrobami stalowymi w
2016 r. zwiększyły się wg ilości o 6%, a wg wartości zmniejszyły
się o 3% w porównaniu do 2015 r. Bilans wymiany handlowej z
zagranicą w 2016 r., zarówno wg ilości jak i wg wartości był ujemny i wyniósł odpowiednio -4,5 mln ton i – 3,2 mld EUR. Zmiany
obrazujące wielkość eksportu, importu, saldo obrotów wyrobami
stalowymi oraz udział importu w zużyciu jawnym w latach 20122016 przedstawiono na rysunku 18.
12

The turnover in foreign trade of steel products in
2016 increased 6% by volume and decreased 3% by value as
compared to 2015. The balance of foreign trade in 2016, both
by volume and by value, was negative and amounted to -4.5
million tonnes and - EUR 3.2 billion, respectively. The changes
illustrating the volume of exports, imports, steel trade balance
and the share of imports to apparent use in 2012 to 2016 are
shown in Figure 18.
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Rysunek 18. Eksport, import, saldo [mln ton] i udział importu w zużyciu jawnym [%] w latach 2012-2016
Figure 18. Exports, imports, balance [M mt] and the share of imports in apparent consumption [%] in the period 2012 to 2016

W 2016 r. eksport wyrobów hutniczych z Polski wyniósł
5,2 mln ton i był wyższy o 6% w stosunku do odnotowanego w
2015 r. Wywóz do krajów UE stanowił 91% polskiego eksportu ogółem i w porównaniu do poprzedniego roku wzrósł o 5%.
Największymi odbiorcami wyrobów stalowych z Polski były
Niemcy, Czechy i Słowacja (razem 60% wywozu). Eksport do
krajów trzecich w 2016 r. wzrósł o 16% a największymi odbiorcami
polskich wyrobów była Ukraina, Rosja i Turcja (udział tych trzech
krajów w eksporcie poza UE wyniósł 50%).
Import wyrobów stalowych w 2016 r. wyniósł 9,7
mln ton i był wyższy o 8% w stosunku do odnotowanego w
2015 r. Przywóz z krajów UE wzrósł o 6% i podobnie jak w
poprzednich latach stanowił prawie 75% całkowitego importu.
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2016 saw the export of steel products from Poland at 5.2
million mt, up 6% as against 2015. The shipments to the EU accounted for 91% of total Polish exports and increased 5% as compared to the previous year. The largest buyers of steel products
from Poland were Germany, Czech Republic and Slovakia (totalling 60% of exports). Exports to third countries in 2016 increased
16% and the largest buyers of Polish products were there Ukraine,
Russia and Turkey (the share of these three countries in the
exports outside the EU was 50%).
Imports of steel products in 2016 amounted to 9.7
million mt, up 8% as against 2015. The imports from EU countries
increased 6% and, as in previous years, accounted for almost 75%
of total imports. Imports from third countries increased 12% in
23
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STEEL INDUSTRY

Import z krajów trzecich w porównaniu do 2015 r. wzrósł o 12%.
W grupie krajów trzecich największy wzrost importu odnotowano z Tajwanu, Chin i Iranu (odpowiednio o 252%, o 47%
a importu z Iranu w 2015 r. nie zanotowano). Największy ilościowo
import realizowany był z Ukrainy, Rosji i Chin (kraje te odpowiadają
za 76% importu z krajów trzecich).

comparison to 2015. In the segment of third countries, the largest
increase in imports was recorded in Taiwan, China and Iran (252%,
47% and no Iranian imports in 2015, respectively). The largest
imports by volume came from Ukraine, Russia and China (these
countries account for 76% of imports from third countries).
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Rysunek 19. Struktura eksportu i importu wg kierunku, top 10 w 2016 r. [tys. ton]
Figure 19. Breakdown of exports and imports by direction, top 10 in 2016 [k mt]

Z przedstawionych w tabeli 3 danych wynika że utrzymuje się duży eksport wyrobów długich, chociaż w porównaniu z
2015 r. odnotowano nieznaczny spadek eksportu.

import/ imports
eksport/ exports

Data shown in Table 3 evidence that substantial
longs exports continue albeit exports dropped slightly vis-a-vis 2015.
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Tabela 3. Struktura asortymentowa importu i eksportu wyrobów stalowych w 2016 r. [%][tys ton]
Table 3. Breakdown of exports and imports of steel products in 2016 [%][k mt]

W strukturze polskiego importu dominują wyroby
płaskie (ich udział w 2016 r. wynosił 69%). Dostawy krajowe
wyrobów płaskich nie są w stanie w pełni zaspokoić potrzeb
polskiego rynku na te wyroby.
W polskiej ofercie gatunkowej udział stali stopowych a
szczególnie nierdzewnych oraz niektórych asortymentów wyrobów stalowych wysoko przetworzonych jest nadal zbyt mały w
stosunku do potrzeb rynku krajowego.
24

Flat products dominate Poland’s steel imports landscape (their share in 2016 was 69%). National flat product shipments
are not able to fully meet the needs of the Polish market for these
products.
Polish steel grades on offer includes the share of alloy
steels and especially stainless steels and some high-grade steel
products which are still not enough for the domestic market
needs.
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OCHRONA ŚRODOWISKA ECOLOGY
W 2016 r. kwestie środowiskowe dla przemysłu stalowego odgrywały znaczącą rolę. Dokonano wielu
inwestycji w kontekście poprawy środowiska oraz dostosowania się do wymogów Dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED). Przemysł brał czynny udział w procesie
legislacyjnym na szczeblu unijnym nowej Dyrektywy (ETS).
Środowisko hutnicze w Polsce zgłosiło Rządowi oraz Komisji
Europejskiej listę postulatów, które pozwoliłyby zabezpieczyć międzynarodową konkurencyjność sektora stalowego
na etapie wprowadzania nowej Dyrektywy ETS.

REFORMA SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI
DO EMISJI
Unijny system pozwoleń na emisję CO2 ma pomóc UE
ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do poziomu przyjętego
przez państwa członkowskie (40-procentowy cel na 2030 r.).
Dla powiązanej z węglem gospodarki polskiej cel ten oznacza
dodatkowe koszty.
W lutym 2017 r. w PE i RE odbyły się dwa głosowania,
na których podjęto decyzje o kierunku zmian i wprowadzeniu
poprawek do projektu dyrektywy EU ETS. Obecnie dostępne są
trzy wersje projektu: Komisji Europejskiej z dnia 15 lipca 2015 r. ,
Parlamentu Europejskiego z dnia 15 lutego 2017r. oraz Rady UE
z dnia 1 marca 2017 r. (tabela 4).
Funkcjonowanie systemu EU ETS będzie zależało od ostatecznej wersji zrewidowanej dyrektywy 2003/87/
WE, która zostanie uzgodniona w procedurze trilogu pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE.
Pomimo różnic występujących pomiędzy zmianami zgłoszonymi do dyrektywy przez Radę i Parlament Europejski,
obie propozycje są do siebie bardzo zbliżone, mające na celu
wzmocnienie działania rezerwy MSR, jednak propozycja Rady
spowoduje umorzenie prawie 2-krotnie większej liczby uprawnień. Analiza zaproponowanych przez Parlament i Radę zmian,
wskazuje, że będą one powodowały szybszą redukcję nadwyżki uprawnień na rynku i ich częściowe umorzenie.

28

In 2016, environmental issues were a significant
factor for the steel industry. Many investments projects were
made in improving the environmental footprint and in adapting
to the requirements of the Industrial Emission Directive (IED).
Industry was actively involved in the legislative process of the new
ETS Directive at the EU level. The steel community in Poland submitted to the Government and the European Commission a list
of postulates that would safeguard the international level playing
field for the steel sector while the new ETS Directive is being
introduced.

ETS REVIEW

The EU’s CO2 emissions trading scheme is designed to
help the EU reduce greenhouse gas emissions to a level adopted
by Member States (40% by 2030). For the coal-based Polish economy, this goal involves additional costs.
In February 2017, two voting rounds took place in the EP
and the Council where decisions were taken to give direction to,
and amend, the draft EU ETS Directive. Three versions of the draft
legislation are currently available: European Commission’s of 15
July 2015, European Parliament’s of 15 February 2017 and the EU
Council’s of 1 March 2017 (Table 4)
The operation of the EU ETS will depend on the final
version of the amended Directive 2003/87/EC which will be
agreed in the Trilogue between the European Commission, the
European Parliament and the EU Council. Despite the differences between the proposed amendments to the Directive tabled
by the Council and the European Parliament, the two proposals
are very close to each other, and their aim is to strengthen the
MSR reserve. Yet the Councl’s proposal will result in nearly two
times the number of allowances more to be cancelled. The analysis of the changes proposed by the Parliament and the Council
indicates that they will result in a faster reduction of any surplus
allowances in the market and their partial cancellation.
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Kategoria

Komisja Europejska

Parlament Europejski

Rada UE ds. Środowiska

Subject

European Commission

European Parliament

Environmental Council

Liniowy współczynnik redukcji
(LRF)/
Linear Reduction Factor (LRF)

2,2%

2,2% → 2,4% (możliwość zwiększenia po 2024r.)/
2.2% → 2.4% (possibly higher after 2024)

2,2%

Pula aukcyjna/
Auctioning share

57%

57% → 52% (jeśli CSCF)/
57% → 52% (if CSCF applied)

57% → 55% (jeśli CSCF)/
57% → 55% (if CSCF applied)

Benchmarki/
Benchmarks

Przeliczenie na podstawie
obecnych wskaźników; 3
kategorie/
Three flat rates based on
present BMs

Przeliczenie na podstawie danych rzeczywistych, do
wyznaczonych przedziałów 0,25-1,75%/ Rebased
on real data to specified thresholds of 0.25-1.75%

Przeliczenie na podstawie danych rzeczywistych,
do wyznaczonych przedziałów 0,2-1,5% /
Rebased on real data to specified thresholds of
0.2-1.5%

10% zmiana poziomów działalności/
Adjustment of free allocation for 10 % production
changes

15% zmiana poziomów działalności/ Adjustment
of free allocation for 15 % production changes

Dynamiczna alokacja/
Dynamic allocation
Ucieczka emisji/ Carbon
leakage

2 kategorie; 30% dla nienarażonych/
binary; 30% for non-exposed

2 kategorie; 30% dla ciepłownictwa sieciowego/
Binary; 30% free for district heating

2 kategorie; 30% dla nienarażonych/
Binary; 30% for non-exposed

Koszty pośrednie/
Indirect costs

Do decyzji państw członkowskich/ MS to decide

3% z puli całkowitej/
3% of total number of allowances

Do decyzji państw członkowskich/
MS to decide

Fundusz innowacji/
Innovation Fund

400+50 mln/ 400+50 million

600+50 mln/ 600+50 million

400+50 mln/ 400+50 million

Fundusz modernizacyjny/
Modernisation Fund

2% z puli całkowitej/
2% from total number of
allowances

2% z puli całkowitej
Dodatkowi beneficjenci: Grecja i Portugalia/
2% from total number
of allowances Added
beneficiaries:: Greece
and Portugal

2% z puli całkowitej Dodatkowi pośredni beneficjenci: Grecja /
2% from total number of allowances Added
indirect beneficiary:: Greece

Derogacja 10c/
10c Derogation

Podział na inwestycje duże
(przetarg) i małe (KPI)/ Split
to large (tender) and mall (KPI)
investments

Podział na inwestycje
duże (przetarg) i małe
(KPI)/ Split to large
(tender) and mall (KPI)
investments

Brak możliwości
finansowania inwestycji
o emisyjności powyżej
450g CO2/kWh/
No possibility to fund
projects of emission
intensity above 450g
CO2/kWh

Anulowanie 800 mln uprawnień. 12%-->24% (liczba
uprawnień do MSR) przez pierwsze 4 lata okresu.
Próg maksymalnej lb uprawnień w obrocie wynosi
416 mln, a minimalnej wprowadzonej do MSR to
100 mln/
Rezerwa MSR/ MSR
800 million allowances cancelled. 12%-->24%
(number of allowances to MSR) in first 4 years of
NAP period.
Maximum number of allowances in trade is 416
million and minimum to MSR is 100 million

Podział na inwestycje duże (przetarg)
i małe (KPI/ Split to large (tender) and mall (KPI)
investments

Od 2024 r. coroczne umorzenie uprawnień do
poziomu puli aukcyjnej z poprzedniego roku.12%
→ 24% (liczba uprawnień do MSR).
Od 2024r. coroczne umorzenie uprawnień do
poziomu puli aukcyjnej z poprzedniego roku.Próg
maksymalnej lb uprawnień w obrocie wynosi
833 mln, a minimalnej wprowadzonej do MSR to
200 mln/
From 2024 onward, yearly cancellation of
allowances to the auctioning share of the previous
year. 12% → 24% number of allowances to MSR).
From 2024 onward, yearly cancellation of
allowances to the auctioning share of the previous
year. Maximum number of allowances in trade
is 833

Źródło/ Source: źródło KOBIZE (Raport z rynku CO2 nr 59)

Tabela 4. Zestawienie poszczególnych propozycji instytucji UE ws reformy EU ETS
Table 4. The summary of different proposals of EU institutions on EU ETS review
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STANOWSKO SEKTOROWE W SPRAWIE NOWEJ
DYREKTYWY ETS

STEEL POSITION TO THE NEW ETS DIRECTIVE

Sektor stalowy jest już bardzo blisko technologicznych
limitów emisyjnych ze względu na wysokie poziomy wydajności
oraz duży udział nieuniknionych emisji procesowych. Z perspektywy sektora stalowego i utrzymania jego konkurencyjności, w kontekście proponowanych w toku prac legislacyjnych zmian konieczne
jest przyjęcie następujących rozwiązań zapewniających racjonalną
pod względem ekonomicznym redukcję emisji:

The steel sector is already very close to technological
emission limits due to its high performance levels and a large
share of unavoidable process emissions. From the perspective of the steel sector and maintaining its competitiveness, it
is necessary to adopt, in the context of changes proposed in
the course of legislative work, the following solutions to ensure
economically reasonable emission reductions:

• Sektor sprzeciwia się wzrostowi liniowego współczynnika
redukcji do 2,4%, popiera propozycje KE oraz Rady (2,2%).
• Zmniejszenie puli uprawnień przeznaczonych na aukcje o 5%
(775 milionów uprawnień) w przypadku konieczności zastosowania międzysektorowego współczynnika korygującego.
• Ochrona najbardziej zagrożonych sektorów, takich jak sektor
stalowy, przed szkodliwym wpływem międzysektorowego
współczynnika korygującego, jeżeli w dalszym ciągu będzie miał
on zastosowanie zgodnie z propozycją Parlamentu Europejskiego.
• Uznanie korzyści środowiskowych płynących z ponownego
wykorzystania gazów odlotowych do produkcji energii elektrycznej poprzez przyznanie pełnego bezpłatnego przydziału uprawnień na poziomie benchmarku, zgodnie z propozycją Parlamentu
Europejskiego.
• Harmonizacja rekompensat na pokrycie kosztów emisji
pośrednich na poziomie europejskim oraz umożliwienie
Państwom Członkowskim udzielanie dodatkowych rekompensat na poziomie krajowym.
• Finansowanie z Funduszu Innowacji całego zakresu technologii w przemyśle wytwórczym. Fundusz Innowacji powinien być
finansowany z przychodów ze sprzedaży aukcyjnej lub z rezerwy
stabilności rynkowej (MSR), tak by uniknąć potencjalnych niedoborów nieodpłatnych przydziałów uprawnień.

• The sector is opposed to the increase of the linear reduction
factor to 2.4%, supports the EC and Council proposals (2.2%).
• Reduced auctioning share by 5% (775 million allowances) if
cross-sectoral correction factor is required.
• Protect the most vulnerable sectors, such as the steel sector,
against the detrimental effects of the cross-sectoral correction factor if it continues to apply as proposed by the European Parliament.
• Recognise the environmental benefits of waste gases
reused for electricity generation by granting full free allocations at benchmark level, as proposed by the European
Parliament.
• Harmonise the compensation for indirect emission costs
at European level and allow Member States to provide
additional compensation at national level.
• The Innovation Fund to finance the entire range of technologies in the manufacturing industry. The Innovation Fund
should be financed from auctioning proceeds or from the
Market Stability Reserve (MSR) in order to avoid any potential shortages of free allowances.

Liniowy współczynnik redukcji benchmarków w połączeniu z międzysektorowym współczynnikiem korygującym oraz
brakiem bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do gazów odpadowych wykorzystywanych w elektrowniach skutkowałby deficytem
uprawnień na poziomie około 25% w kolejnym okresie rozliczeniowym, zwiększającym się do roku 2030 do 35%.
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The linear benchmark reduction factor combined
with the cross-sectoral correction factor and lack of free
allowances for waste gases used in power plants would result
in a deficit of around 25% in the next trading period, rising up
to 35% by 2030.
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DANE SEKTOROWE Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA W POLSCE

POLAND’S STEEL SECTOR ENVIRONMENTAL
DATA

EMISJE GAZÓW I PYŁÓW W PRZEMYŚLE
STALOWYM

GAS AND DUST EMISSIONS FROM STEEL PROCESSES

W 2016 r. w strukturze zanieczyszczeń gazowych
emitowanych w krajowym przemyśle stalowym, największy
udział stanowiła emisja CO2 (98%). Emisje pozostałych gazów:
NO2, SO2, CO wyniosły łącznie około 2% (rysunek 20). W 2016 r.
emisje CO2 w polskich hutach wyniosły około 7 mln ton – o 1%
mniej niż w roku 2015. Średnia emisja CO2 na tonę stali surowej
w Polsce wyniosła 0,78 ton.
18

In 2016, CO2 emissions (98%) took the largest
share of all gas emissions in the domestic steel industry. Other
gas emissions: NO2, SO2, CO totalled about 2% (Figure 20). In
2016, CO2 emissions in Polish steelworks amounted to about 7
million tonnes - down 1% as compared to 2015. The average
CO2 emission per tonne of crude steel in Poland was 0.78
tonnes.
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Rysunek 20. Emisja SO2, NO2 i CO [kg] i CO2 [tony] na tonę stali surowej w latach 2012-2016
Figure 20. Emissions of SO2, NO2 and CO [kgs] i CO2 [mt] per metric ton of crude steel in 2012 to 2016

W 2016 r. średni wskaźnik emisji pyłów dla stalowni
elektrycznych i konwertorowych wyniósł 0,46 kg/tonę stali
surowej (rysunek 21). Ilość pyłów wyemitowanych do powietrza w krajowym hutnictwie stalowym spadła o 3%.
0,6

In 2016, the average rate of dust emissions from
EAF and BOF processes was 0.46 kg/t crude steel (Figure 21).
Air dust emissions from domestic mills were down 3%.
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Rysunek 21. Emisja pyłów w latach 2012-2016 [kg/ tonę stali surowej]
Figure 21. Dust emissions in the steel industry from 2012 to 2016 [kgs/mt crude steel]
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GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

WATER AND EFFLUENT MANAGEMENT

W 2016 r. w sektorze stalowym zużycie wody do
produkcji wyniosło 30 098 tys.m3, a ścieki odprowadzone wyniosły
25 208 tys. m3).

2016 saw the steel sector having used process
waters at 30,098,000 m3, while waste waters discharged were
25,208,000 m3.

ODPADY

SOLID WASTE

W 2016 r. w strukturze odpadów hutniczych największy udział stanowił żużel stalowniczy i wielkopiecowy ok. 70 %.
Ilość odpadów stałych w hutnictwie żelaza i stali wyniosła
4,8 mln ton i spadła o 7% w stosunku do roku 2015. Odpady
poddane odzyskowi wyniosły 4,6 mln ton i stanowiły 96%
sumy odpadów stałych .
6000

In 2016 it was steel and BF slag which took the largest
share of metallurgical solid waste , at abt. 70 %. Iron and steel
solid waste volumes were 4.8 million mt, down 7% as compared to 2015. Solid waste recycling rate was 4.6 million mt, or
96% of all solid waste.
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Źródło/ Source: HIPH

Rysunek 22. Gospodarka odpadami w sektorze stalowym w latach 2012-2016 [tys. ton]
Figure 22. The waste management in steel industry in 2012 through 2016 [k mt]
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PRZEMYSŁ KOKSOWNICZY

COKE INDUSTRY

SYTUACJA NA RYNKU KOKSU

COKE MARKET

Ambitne plany zmniejszenia zdolności produkcyjnych w
Chinach objęły także przemysł koksowniczy. W celu ograniczenia
zanieczyszczenia powietrza w kraju, chiński rząd wezwał koksownie do ograniczenia produkcji, jednak wzrost popytu na wyroby
stalowe w drugiej połowie roku skłonił producentów do wytworzenia łącznie 449 mln ton koksu w 2016, co oznacza wzrost o
0,6% rok do roku. Chiny jako największy producent (ok. 70% produkcji globalnej) wyeksportowały w 2016 roku 10,12 mln ton, czyli
o blisko 5% więcej niż w 2015 roku. Polska jest zaraz za Chinami
kolejnym dużym dostawcą koksu. W 2016 rok wyeksportowaliśmy
7 mln koksu.

Ambitious plans to reduce steel capacity in China also
included the coking industry. In order to reduce air pollution in
the country, the Chinese government has called coking plants to
restrict production output, but an increase in demand for steel
products in the second half of the year prompted manufacturers
to produce a total of 449 million tons of coke in 2016, up 0.6% year
on year. China had, as the largest coke producer (about 70% of the
global output), exported 10.12 million tonnes in 2016, almost 5%
more than in 2015. Poland is another big supplier of coke behind
China, and, in 2016, exported 7 million mt coke.

ORGANIZACJA I STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA
W 2016 roku krajowe koksownie należące do 5 spółek
dysponowały 24 bateriami koksowniczymi o łącznej mocy produkcyjnej ok. 10,1 mln ton. [tabela 5]

ORGANISATION AND OWNERSHIP
In 2016 Polish coke plants grouped under 5 companies with 24 battery ovens of total coke making capacity ca 10,1
million mt [Table 5]

Spółka koksownicza

Liczba baterii

Zdolność produkcyjna [mln ton]

Coke companies

Current number of batteries

Capacity [M mt]

ArcelorMittal Poland S.A.

9

4,8

JSW Koks S.A.

7

4,0

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

2

0,6

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A.

5

0,5

Carbo-Koks Sp. z o.o.

1

0,2

Razem / Total

24

10,1

Źródło / Source: Polski Koks S.A.

Tabela 5 Zdolności produkcyjne polskich koksowni w 2016 r. [mln ton]
Table 5. Polish coke capacity in 2016 [M mt]

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ KOKSU
Polska jest obok Niemiec największym producentem
koksu w UE. W 2016 r. krajowe koksownie wyprodukowały 9,5 mln
ton koksu, o 1% mniej w porównaniu z 2015 rokiem. Wykorzystanie
zdolności produkcyjnych w polskim koksownictwie wyniosło więc
ok. 94%, o 1 pkt proc mniej niż w 2015 r..

34

COKE OUTPUT AND SALES
Poland is, next to Germany, the largest coke producer in
the EU. In 2016, domestic coking plants produced 9.5 million tonnes of coke, down 1% as against 2015. The capacity utilisation rate
of Polish coking industry amounted to ca. 94%, down 1 percentage
point as compared to 2015.
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Rysunek 23. Produkcja w polskich koksowniach w latach 2012-2016 [mln ton]
Figure 23. Coke production in Poland from 2012 to 2016 [M mt,]

Sprzedaż na rynek krajowy wyniosła 2,57 mln ton, ale w
porównaniu z bardzo dobrym 2015 rokiem, odnotowano znaczący
spadek, aż o 19% mniej.
Utrzymanie wysokiego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych było możliwe dzięki zwiększeniu sprzedaży na
rynki zagraniczne. W 2016 r. wielkość eksportu wyniosła 6,96 mln
ton co oznacza wzrost o 8% r/r. Udział eksportu w łącznej produkcji koksu zwiększył się o 6 pkt proc i wyniósł 73%.

10

Domestic coke shipments were 2.57m mt, but they
were far below the very good 2015, down 19%.
The high capacity utilisation rate was possible owing
to export sales. 2016 saw export volumes at 6.96m mt, up
8% y-o-y. Exports share to total coke output increased 6 %,
amounting to 73%.
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Źródło/Source: GUS, MF, opracowanie HIPH

Rysunek 24. Wielkość produkcji i eksportu koksu w Polsce w latach 2012-2016 [mln ton]
Figure 24. Coke output and exports in Poland from 2012 to 2016 [M mt]
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PRZEMYSŁ KOKSOWNICZY

COKE INDUSTRY

Dostawy do całej Unii Europejskiej stanowiły 70%
eksportu i w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły
nieznacznie (+1%). Bardzo wysoką dynamikę wzrostu odnotowano
w przypadku sprzedaży poza UE (+26%). Największym odbiorcą
polskiego koksu były Niemcy (ok. 20%), ale tutaj sprzedaż zmniejszyła się. Duży wzrost eksportu zanotowano do: Indii (dwukrotnie
więcej), Włoch (+43%), Czech (+70%) oraz Turcji.

INWESTYCJE
Koksownia Częstochowa Nowa w 2017 roku planuje uruchomić
kolejną baterię i wybuduje sortownię koksu, a węglownię zmodernizuje. Inwestycje szacowane na 180 mln zł mają zmniejszyć
o ponad 86 proc. emisję pyłu węglowego i pyłu PM10. Zdolności
produkcyjne koksowni wzrosną do ponad 700 tys. ton koksu
rocznie.
Koksownia Przyjaźń, wraz z trzema koksowniami dawnego Kombinatu Koksochemicznego Zabrze (Radlin, Dębieńsko,
Jadwiga) jest częścią spółki JSW Koks. Jej zarząd planuje kolejne
inwestycje służące unowocześnieniu i wzmocnieniu konkurencyjności posiadanych koksowni. Realizowane są na bieżąco inwestycje w Koksowni Radlin, w planach jest budowa nowej, czwartej, baterii w Koksowni Przyjaźń oraz zakończenie modernizacji
Koksowni Jadwiga i uruchomienie przez inwestora zewnętrznego zakładu produkcyjnego w Dębieńsku. W Koksowni Radlin
trwa budowa nowej benzolowni, która umożliwi oczyszczanie
gazu koksowniczego oraz uzyskanie wysokiej jakości produktów
węglopochodnych. Modernizacja benzolowni, która powinna
zakończyć się w październiku 2017 roku, wiąże się również z
planowaną przez JSW Koks realizacją nowego bloku energetycznego w Koksowni Radlin. Obecnie prace trwają zarówno na terenie
benzolowni, jak i na oddziale węglopochodnych.
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Coke shipments to the entire European Union accounted for 70% of exports and increased slightly (+ 1%) as compared
to the previous year. The very high growth dynamics was reported for sales outside the EU (+ 26%). The biggest consumer of
Polish coke was Germany (about 20%), but sales there decreased.
A large export growth was recorded to India (twice), Italy (+ 43%),
Czech Republic (+ 70%) and Turkey.

INVESTMENTS
Częstochowa Nowa Coke Plant plans in 2017 to commission
another battery and to build a coke sizing plant while upgrading
the coal charging side. The investment spending estimated at PLN
180 million are designed to reduce coal dust and PM10 emissions
by more than 86 %. The coke capacity is to increase to over 700
kt coke annually.
Przyjaźń Coke Plant is, together with the three coking plants of
the former Kombinat Koksochemiczny Zabrze (Radlin, Dębieńsko,
Jadwiga), part of JSW Koks. Its management plans further investments to modernise and enhance the competitiveness of its available coking units. Current investments are being made at Radlin,
plans are for the construction of a new fourth battery at Przyjaźń,
the completion of the modernisation of Jadwiga Coking Plant, and
the launch by an external investor of a production plant in Dębieńsko. At Radlin a new BTX plant is under construction which will
allow the coke oven gas to be cleaned and high-quality carbon-based products to be obtained. The BTX plant upgrade, which
should end in October 2017, also involves JSW Koks planning a new
power unit at Radlin. At present the work is being carried out both
in the area of the BTX plant and at the coal by-products unit.
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Mamy żelazne zasady.
Wyższa wydajność. Najwyższa jakość.

Wiele firm stara się sprostać coraz trudniejszemu zadaniu konkurencyjności na rynku
metalurgicznym. Podejmują szereg działań, których celem jest zwiększenie produktywności,
obniżenie kosztów produkcji i podniesienie jakości wyrobów przy jednoczesnej trosce
o środowisko naturalne. Od swoich dostawców i partnerów oczekują pomocy w realizacji tych
celów. Linde oferując innowacyjne technologie gazowe dla metalurgii jest partnerem, który
spełnia te oczekiwania. Wieloletnie doświadczenie, ciągły rozwój technologii i doskonalenie
kompetencji sprawiają, że można nam zaufać, a bliska współpraca z klientem przy każdym
projekcie zapewnia perfekcyjne dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb.

Linde – Twój zaufany partner.
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PRZEMYSŁ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH
SYTUACJA NA RYNKU

REFRACTORY MARKET

Przemysł stalowy jest głównym użytkownikiem materiałów ogniotrwałych, toteż sytuacja w tym przemyśle w istotny
sposób wpływa na producentów tych materiałów. Spadek zapotrzebowania na produkty stalowe i nadprodukcja stali w Chinach
spowodowały, że w ostatnich trzech latach zanotowano ponad 10%
spadek produkcji materiałów ogniotrwałych w Chinach, będących
największym ich producentem (około 80% światowej produkcji).
Pomimo trudnej sytuacji rynkowej poziom produkcji
materiałów ogniotrwałych w krajach Unii Europejskiej, w tym
również w Polsce, utrzymuje się na ustabilizowanym, zbliżonym poziomie . Utrzymanie wysokiej jakości produktów, stały
rozwój i wprowadzanie nowych rozwiązań dostosowywanych do
wymagań użytkowników, w dużej mierze dzięki bliskim kontaktom z nimi, decyduje o konkurencyjności materiałów wytwarzanych przez producentów krajowych. Wzmacniane jest własne
zaplecze badawczo-rozwojowe i rozwijana współpraca z ośrodkami naukowymi.
Efektem działań w obszarze badań i rozwoju oraz
promocji produktów jest obserwowany stale rosnący eksport
materiałów wytwarzanych w Polsce, skierowany zarówno na
rynki europejskie jak i do obszarów w różnych zakątkach świata.
Podobnie jak w innych sektorach przemysłu w krajach
unijnych, a szczególnie w sektorach energochłonnych istnieje
zagrożenie konkurencyjności ze względów związanych z planowanymi niekorzystnymi zmianami w otoczeniu prawnym, a szczególnie związanym z polityką klimatyczną UE oraz rosnącymi kosztami
energii.

0,8
0,9
2,7

REFRACTORY INDUSTRY

Steel industry is a major user of refractory materials
so thesituation in this industry has a significant impact on the
manufacturers of these materials. The decline in demand for
steel products and over-production of steel in China resulted
in more than 10% reduction in refractory output in China, the
largest producer in the last three years (nearly 80% of world
production).
Despite the difficult market situation, the level of
refractory production in the European Union countries including Poland is stable at a similar level. Maintaining high quality
products, continually developing and introducing new solutions tailored to the requirements of users, largely due to close
contact with them, determines the competitiveness of materials produced by domestic manufacturers. Its own research
and development facilities are strengthened and the cooperation with scientific centres is evolving.
As a result of the R&D and product promotion activities, there is a steady increase in the exports of refractory
materials produced in Poland, targeting both the European
markets and the regions of the world.
As in other industrial sectors in EU countries, particularly in energy-intensive sectors, there is a risk of competition
loss for reasons attributable to planned unfavorable changes
in the legal environment, especially related to the EU climate
policy and rising energy costs.
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Źródło/Source: SPMO

Rysunek 25. Struktura zużycia materiałów ogniotrwałych wyprodukowanych w Polsce w 2016 r. (%)
Figure 25. Refractory production consumption profile – refractory made in Poland in 2016 (%)
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ORGANIZACJA I STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA

ORGANISATION AND OWNERSHIP STRUCTURE

W 2016 nie nastąpiły żadne istotne zmiany organizacyjne
w przemyśle materiałów ogniotrwałych w Polsce. Tworzą go
cztery duże zakłady, w tym dwa: Vesuvius Poland Sp. z o.o. w
Skawinie oraz Arcelor Mittal Refractories Sp. z o.o. w Krakowie
należące do dużych koncernów międzynarodowych, a pozostałe dwa to Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA (spółka giełdowa
z kapitałem krajowym) i Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów
SA (z niewielkim kapitałem zagranicznym). Pozostali producenci to mniejsze zakłady oparte o kapitał krajowy jak: Tabex OZMO
Sp. z o.o., Bolesławieckie ZMO Sp. z o.o., Incermet Sp. z o.o. i Górbet
Mikulski Sp. z o.o.
W 2016 r. wzrósł potencjał wytwórczy w zakładzie Vesuviusa w Skawinie dzięki uruchomieniu dwóch nowych linii technologicznych, a mianowicie do wytwarzania specjalnych uszczelnień
do systemów ciągłego odlewania stali oraz produkcji prefabrykatów
specjalnych.

In 2016 there were no significant organisational changes
in the refractory industry in Poland. It consists of four large plants
including two of Vesuvius Poland Sp. z o.o. based at Skawina and
of ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. based in Cracow, which are
owned by major multinational corporations, with the other two
being Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA (a publicly-listed company) and Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów SA (with
a minor foreign capital). Other producers are smaller Polish-owned companies such as Tabex OZMO Sp. z o.o., Bolesławieckie ZMO Sp. z o.o., Incermet Sp. z o.o., and Górbet Mikulski
Sp. z o.o.
In 2016, the production potential of the Vesuvius plant at
Skawina increased thanks to the launch of two new technological lines, namely the production of special sealings for continuous
steel casting systems and the production of special prefabricated
products.

PRODUCTION OUTPUT AND TRADE

PRODUKCJA I HANDEL
Wartość sprzedaży materiałów ogniotrwałych
wyprodukowanych w Polsce w 2016 r. wzrosła w stosunku do roku
poprzedniego o ok. 1,7%, podczas gdy pod względem tonażowym
była niższa o ok. 1,5%. Oznacza to większy udział w sprzedaży
produktów wysokojakościowych o wyższej cenie.
Strukturę produkcji przedstawiono w tabeli 6, a na
rysunku 26 jej zmiany w latach 2012-2016.
Rodzaj materiału/
Refractory product

The value of sales of refractory materials produced
in Poland in 2016 increased by approximately 1.7% as compared
to the previous year, while in terms of tonnage sales were lower
by ca. 1.5%. This involves a higher share of sales of higher quality
products.
The structure of production is presented in Table 6 and
its changes in the years 2012 to 2016 are shown in Figure 26.
Produkcja [tys. ton]/
Output [k mt]

Udział [%]/
Percentage [%]

krzemionkowe/silica

1,1

0,4

szamotowe/fire-clay

46,0

14,9

Materiały formowane/

wysokoglinowe/high-alumina

49,4

16,0

shaped material

zasadowe/basic

114,0

37,0

izolacyjne/insulation

2,5

0,8

specjalne/specialty

2,5

0,8

Materiały nieformowane/unshaped material

93,0

30,1

Razem/total

308,5

100

Źródło/Source: SPMO

Tabela 6. Struktura produkcji materiałów ogniotrwałych w Polsce w 2016 [tys. t, %]
Table 6. Refractory output breakdown in Poland in 2016 [k mt, %]
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REFRACTORY INDUSTRY
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Źródło/Source: SPMO

Rysunek 26. Struktura produkcji materiałów ogniotrwałych w Polsce w latach 2012-2016 (tys. t)
Figure 26. Refractory output breakdown in Poland from 2012-2016 [k mt]

Eksport materiałów ogniotrwałych wzrósł o ponad 7,5%
i wyniósł ok. 211 tys. ton, co stanowiło około 68% produkcji.
Import wyniósł 106 tys. ton i spadł o 2% w stosunku do
roku poprzedniego.
Bilans handlu zagranicznego zarówno pod względem
tonażowym, jak i wartościowym był dodatni i rosnący. Ta tendencja utrzymuje się od lat.
Zmiany obrazujące wielkość produkcji, eksportu, importu
i zużycia krajowego materiałów ogniotrwałych w latach 20122016 przedstawiono na rysunku 27.
350

Refractory exports increased more than 7.5% and amounted to approximately 211 thousand mt, which accounted for
nearly 68% of the production output.
Imports amounted to 106 thousand mt, down nearly 2%
as compared to the previous year.
The foreign trade balance, both in terms of tonnage and
value, was positive and growing. This trend has lasted for years.
The changes illustrating production, export and import
volumes and the domestic consumption of refractories in 2012 to
2016 are shown in Figure 27.
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Źródło/Source: SPMO

Rysunek 27. Produkcja, eksport, import i krajowe zużycie w latach 2012-2016 (tys. t)
Figure 27. Refractory output, imports, exports and domestic consumption during 2012-2016 [k mt]
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BADANIA I ROZWÓJ

RESEARCH & DEVELOPMENT

PROGRAM SEKTOROWY INNOSTAL
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa jako przedstawiciel sektora stalowego we współpracy z hutami, ośrodkami naukowo-badawczymi i uczelniami przygotowała studium
wykonalności sektorowego programu wspierania konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego INNOSTAL.
Program INNOSTAL finansowany jest ze środków w ramach
Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój (PO IR).

CEL PROGRAMU
Celem głównym programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki w obszarze przemysłu
stalowego oraz sektorów z nim powiązanych w perspektywie do
2026 roku poprzez dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych
firm hutniczych, co będzie stanowiło znaczącą pomoc w dalszym
ich rozwoju.

ZAKRES TEMATYCZNY
Program formułuje strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych dla polskiego sektora stalowego, które są
podstawą do opracowywania strategicznych obszarów problemowych wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań,
Krajowych Inteligentnych Specjalizacji oraz zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Europie i na
Świecie.
Zakres tematyczny Programu INNOSTAL został uszeregowany w ramach sześciu obszarów badawczych. W ramach tych
obszarów wyznaczono łącznie 20 tematów badawczych podzielonych na 96 zagadnień. Zestawienie obszarów badawczych:
1. Nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania,
2. Nowe i ulepszone materiały wsadowe i stopy do produkcji
hutniczej,
3. Odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych
i złomu,
4. Optymalizacja zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów
oraz narzędzi i osprzętu hutniczego,
5. Innowacyjne systemy i technologie zmniejszające szkodliwe
emisje do środowiska,
6. Innowacyjne rozwiązania unowocześniające i wspierające
hutnicze procesy technologiczne.
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INNOSTAL – R&D SCHEME FOR STEEL
Polish Steel Association as a representative of the steel
sector, in cooperation with steel plants, research centres and
universities, prepared a feasibility study of the sectoral programme for supporting the competitiveness and innovation of the
Polish steel industry, called INNOSTAL. The INNOSTAL Scheme is
funded under the Measure 1.2 „Sectoral R&D Programs” of the
Operational Programme Intelligent Development (“PO IR”).

SCHEME OBJECTIVES
The main objective of the Scheme is to increase the
competitiveness and innovativeness of the Polish economy in
the steel domain and related sectors looking forward to 2026
by co-financing of the research and development by metallurgical companies, which will significantly aid them in their further
growth.

SCHEME SCOPE
The Scheme formulates strategic directions for
research and development works by Polish steel sector, which
are the basis for the development of strategic problem areas
arising directly from the National Research Agenda, National
Smart Specialisations and in line with the current research
priorities in Europe and in the world.
The INNOSTAL Scheme comprises six research areas.
Within these areas, a total of 20 research themes were divided
into 96 topics. The summary of research areas:
1. New and improved steel products and steel manufacture technologies,
2. New and improved input materials and alloys for metallurgical
production,
3. Recovery and recycling of raw materials from metallurgical
waste and scrap metal,
4. Optimising energy consumption, input materials, utilities and
metallurgical tooling and equipment,
5. Innovative systems and technologies that reduce harmful
emissions into the environment,
6. Innovative solutions for upgrading and supporting metallurgical
processes.
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Beneficjentami programu INNOSTAL mogą być tylko
przedsiębiorcy/konsorcja przedsiębiorców z siedzibą w Polsce
oraz jednostki badawczo-naukowe/uczelnie, które mogą brać
udział w projektach tylko jako podwykonawcy.
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The beneficiaries of the INNOSTAL Scheme must only
be entrepreneurs/consortia of entrepreneurs based in Poland
and research/academic institutions which may participate in
projects only as subcontractors.
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BADANIA I ROZWÓJ

RESEARCH & DEVELOPMENT

ROZSTRZYGNIĘCIE I KONKURSU PROGRAMU
INNOSTAL
Realizacja Programu Sektorowego INNOSTAL
rozpoczęła się po zatwierdzeniu Agendy Badawczej przez
NCBR i przedstawicieli sektora. Zgodnie z propozycją Rady
NCBR przyjęto 24 miesięczny okres pilotażowy od chwili
uruchomienia Programu. W październiku 2015 r. program
uzyskał pozytywną rekomendację Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju do podjęcia prac nad jego ustanowieniem. 28
kwietnia 2016 r. NCBR ogłosił pierwszy konkurs w ramach etapu
pilotażowego programu INNOSTAL. Nabór wniosków zakończono
15 września 2016 r.
Na konkurs wpłynęło 21 wniosków spełniających
wymagania formalne. Po ocenie merytorycznej projektów dwadzieścia z nich zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania. Łączna kwota dofinansowania projektów
wyniosła 133,9 mln zł a kwoty dofinansowania pojedynczego projektu wyniosły od 1,0 do 14,5 mln zł. Umowy NCBR z zakwalifikowanymi do dofinansowania projektów firmami są w końcowej fazie
podpisywania. Beneficjenci pomocy mają obowiązek wdrożenia
wyników prac B+R w ciągu 3 lat.

II KONKURS PROGRAMU INNOSTAL
NCBR przeznaczył dodatkowe 95 mln zł na II konkurs w
etapie pilotażowym.
W II półroczu 2017 r. zostanie ogłoszony termin konkursu oraz
przeprowadzony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie
projektów.
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INNOSTAL SCHEME FIRST CALL SETTLED

The implementation of the INNOSTAL Sectoral Scheme
began after NCBR and the industry had approved the Research
Agenda. As proposed by the NCBR Council, a 24-month pilot
period has been adopted since the launch of the Scheme.
In October 2015, the Scheme obtained a positive recommendation of the National Research and Development Centre (NCBR)
to start working on establishing the Scheme. On April 28, 2016
NCBR announced the first call under the INNOSTAL Scheme
pilot stage. The Call for proposals ended September 15, 2016.
There were 21 applications that met the formal
requirements. Twenty of them were positively assessed and
qualified for funding after the substantive assessment of the
projects. The total amount of co-financing of projects amounted to PLN 133.9 million and the amounts of co-financing for a
single project amounted to PLN 1.0 to 14.5 million. NCBR contracts
with qualified companies for financing the projects are in the
final phase of signing. The beneficiaries are obliged to implement R&D results within 3 years

INNOSTAL SCHEME SECOND CALL
NCBR allocated an additional PLN 95 million for the
second call pilot competition.
In the second half of 2017, the date of the competition will be
announced and applications for project co-financing will be made.
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CZŁONKOWIE HIPH

Air Liquide Polska Sp. z o.o.
ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków

www.airliquide.com/pl

Alchemia S.A.
ul. Jagielońska 76, 03-301 Warszawa
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MEMBERS

Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

al. Mickiewicza 30 , 30-059 Kraków

www.wmiim.agh.edu.pl

ArcelorMittal Poland S.A.
al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza

www.alchemiasa.pl

www.arcelormittal.com/poland

ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.

ArcelorMittal Tubular Products Kraków Sp. z o.o.

ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków

ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków

www.arcelormittal-refractories.pl

www.arcelormittal.com/tubular

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.

CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa

ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

www.arcelormittal-warszawa.com

www.celsaho.com
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CMC Poland Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

www.cmc.com

Ferrum S.A.
ul. Porcelanowa 11, 40-246 Katowice

Cognor S.A.
Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

www.ferrostal.com.pl

Harsco Metals Polska Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

www.ferrum.com.pl

www.harsco-m.com

HUTA ŁABĘDY S.A.

Huta Pokój S.A.

ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice

ul. Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska

www.hutalab.com.pl

www.huta.eu

Huta Zabrze S.A.

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.

ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze

ul. Kucelińska 22, 42-207 Częstochowa

www.hutazabrze.com.pl

huta.isd-poland.com
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MEMBERS

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Marcegaglia Poland Sp. z o.o.

ul. prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków

ul. Kaliska 72, 46-320 Praszka

www.linde.pl

www.marcegaglia.com.pl

Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

al. Armii Krajowej 19 , 42-200 Częstochowa

ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice

www.wip.pcz.pl

www.wimim.polsl.pl

JSW Innowacje S.A.

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami
Wtórnymi „HERMEX” Adam Czech

ul. Paderewskiego 41, 40-282 Katowice

www.jswinnowacje.pl
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Politechnika Śląska

ul. Zielona 2, 42-284 Herby

www.hermex.pl

Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o.

RAVEN PL Sp. z o.o.

ul. Gołonoska 138a, 42-523 Dąbrowa Górnicza

ul. Portowa 18k, 44-100 Gliwice

www.puwhkw.pl

www.ravenpl.pl
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Re Alloys Sp. z o.o.

Sambud-2 K.Stępak i Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne

ul. Karola Łowińskiego 9, 30-969 Kraków

www.realloys.pl

www.sambud2.com.pl

Stowarzyszenie Producentów
Materiałów Ogniotrwałych
ul. Toszecka 99, 44-101 Gliwice

Śląskie Towarzystwo Handlowe KUPIEC S.A.
ul. Mikołowska 29, p. 207, 41-400 Mysłowice

www.kupiecsa.pl

www.spmo.gliwice.pl

„WOBI – STAL” Sp. z o.o.

Węglokoks S.A.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

www.weglokoks.com.pl/pl

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

www.wobistal.pl
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Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.
ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa

www.ropczyce.com.pl

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Polish Steel Association

49

