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POLSKI PRZEMYSŁ STALOWY

Szanowni Państwo,

 Rok 2018 był dla Polski kolejnym rokiem wzrostu PKB i poprawy koniunktury. 
Gospodarka zanotowała tempo wzrostu 5,1%, pomimo, że gospodarka całej Unii Europejskiej 
wykazała spowolnienie wzrostu.  
 Tendencja wzrostu zapotrzebowania na stal widoczna była w minionym roku w wielu 
krajach świata. Pomimo działań OECD mających na celu redukcję zdolności produkcyjnych, 
globalna produkcja stali surowej w 2018 r. wzrosła po raz kolejny o 5%, osiągając rekordową 
wartość 1 809 mln ton. Największy światowy producent i konsument stali – Chiny – zwiększył 
produkcję stali surowej o 6,6 proc., do 928 mln ton. Wykorzystanie mocy produkcyjnych 
stali surowej w światowym hutnictwie osiągnęło prawie 80% przy nadwyżce zdolności ok. 
460 mln ton. W 2018 roku wzrosło również globalne zapotrzebowanie na wyroby stalowe 
osiągając rekordowy wynik 1 712 mln ton, wyższy o 7% niż w 2017 r. 

 W 2018 roku polska gospodarka zużyła rekordową ilość stali – koniunktura w przemyśle i duże inwestycje sprawiły, że krajowe 
zużycie wyrobów stalowych wzrosło o ok. 9,0 proc. Polskie huty wytworzyły 10,16 mln ton stali surowej (spadek o 2 proc.  wobec produkcji 
w 2017 roku), z czego na eksport i wywóz trafiło 5,85 mln ton (spadek o 4 proc.). W tym czasie do Polski sprowadzono prawie 12 mln ton 
wyrobów stalowych. Zużycie jawne stali, najwyższe od 1989 r.,  osiągnęło 14,9 mln ton przy czym import i przywóz stanowił 72 proc. krajowej 
konsumpcji, która  w Polsce rośnie systematycznie od wielu lat, wraz ze wzrostem gospodarczym ( w 2017 r. – 13,6 mln ton, w 2016 r. - 13,1 
mln ton, w 2015 r. – ponad 12,5 mln ton, w 2014 r. - 12,3 mln ton). 
 Należy jednak pamiętać, że 2018 rok w światowym hutnictwie przebiegał w warunkach tzw. wojny handlowej. W marcu 2018 r. 
prezydent USA Donald Trump ogłosił cła na wyroby stalowe na poziomie 25% i na aluminium 10%. Wywołał tym samym duże zaniepokojenie 
producentów stali w Unii Europejskiej, którzy obawiali się, że w wyniku działań Stanów Zjednoczonych około 30 mln ton wyrobów stalowych, 
które nie trafią na rynek amerykański może być ulokowanych na rynku unijnym. 
 Po nieudanych negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi, już 17 lipca 2018 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu 
na okres 200 dni środków  tymczasowych w postaci kontyngentów ilościowych na import 23 grup wyrobów stalowych, jako formy odpowiedzi 
w obronie własnego rynku. Po wykorzystaniu kontyngentu w danym asortymencie dalszy import będzie obciążony 25% cłem.  
Poważne zagrożenie dla europejskiego hutnictwa stanowi nadal rosnący, często subsydiowany import z krajów trzecich. Ponadto, 
konkurencyjność  hutnictwa w Polsce ograniczają wyższe niż w większości krajów UE ceny mediów energetycznych dla przemysłów 
energochłonnych, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 oraz wysokie koszty spełnienia wymagań unijnych w zakresie ochrony środowiska.
 W 2018 r. w ramach II Konkursu uruchomionego przez NCBiR programu sektorowego INNOSTAL rozpoczęto realizację kolejnych 
16 projektów B+R rekomendowanych do dofinansowania kwotą 87 mln zł. W 2019 r. ogłoszony będzie kolejny, III Konkurs programu 
INNOSTAL.

Szanowni Państwo,

Oddając w ręce Państwa to wydawnictwo, wyrażam przekonanie, że pomimo pojawiających się ostatnio sygnałów o spowolnieniu 
gospodarczym w UE, Polska jeszcze przez kolejnych kilka lat utrzyma wysoki wzrost gospodarczy, kontynuowana będzie realizacja wielu 
inwestycji infrastrukturalnych wspartych funduszami unijnymi a wysokie nakłady hutnictwa na badania i rozwój poprawią konkurencyjność 
krajowego przemysłu stalowego.

Stefan Dzienniak

Prezes Zarządu
  Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
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Dear Readers!

 The year of 2018 was yet another year of GDP growth and improved economic conditions for Poland. The economy recorded a 
growth rate of 5.1%, despite the fact that the economy of the whole European Union showed a slowdown in growth.
 Uptrending demand for steel was visible in the last year in many countries around the world. Despite the OECD’s efforts to reduce 
production overcapacity, global crude steel production in 2018 increased once again by 5%, reaching a record high of 1,809 million metric 
tonnes. The world’s largest producer and consumer of steel - China - increased its production of crude steel by 6.6 percent, to 928 million 
metric tonnes. The utilisation rate of crude steel production capacity in the global iron and steel sector reached almost 80%, with an excess 
capacity of approx. 460 million mt. 2018 saw the global demand for steel products also increased, reaching a record result of 1,712 million 
tonnes, up 7% as compared to 2017. 
 In 2018, Poland’s economy consumed a record amount of steel as the economic situation in the industry and large-scale 
investments had the national consumption of steel products increased approx. 9.0%. Polish steelworks delivered 10.16 million mt of crude 
steel (a 2% drop in relation to the output in 2017), of which 5.85 million mt were shipped to export markets (down 4%). Equally, almost 12 
million mt of steel products were imported to Poland. Apparent steel use, the highest since 1989, reached 14.9 million mt, with imports 
accounting for 72% of domestic consumption. ASU has been consistently growing in Poland for many years, trailing economic growth (13.6 
million mt in 2017, 13.1 million mt in 2016, over 12.5 million mt in 2015 and 12.3 million mt in 2014).
 However, it should be remembered that 2018 saw the metals world operating under what could be termed a trade war. In March 
2018, US President Donald Trump announced tariffs on steel and aluminium products of 25 % and 10 %, respectively. This move raised 
concerns of steel makers in the European Union, who were afraid that as a result of US actions, about 30 million mt of steel products that do 
not reach the US market could be diverted to the EU.
 After failed negotiations with the United States, the European Commission decided, as early as on 17 July 2018, to introduce 
temporary safeguarding measures in the form of tariff-rate quotas for the importation of 23 steel product groups in an attempt  to defend 
its own market for a period of 200 days. After using up the quota in the given product category, further imports will be charged with a 25% 
customs duty.
 A serious threat to the European steel industry comes from the still growing, often subsidized imports from third countries. In 
addition, the competitiveness of the iron and steel sector in Poland is hampered by energy prices for energy-intensive industries which 
are higher than in most EU countries, rising prices of CO2 emission allowances and high costs of meeting EU requirements in the area of 
environmental protection.
 In 2018, as part of the follow-up call for proposals launched by the NCBiR or National R&D Centre under the INNOSTAL Scheme 
for the steel sector, the implementation of next 16 R&D projects started as recommended for co-financing with PLN 87 million.
2019 will see the third Call announced for the INNOSTAL Funding Scheme.

Dear Readers!
 I am presenting this publication to you with the conviction that despite the recent signs of economic slowdown in the EU, 
Poland will continue to maintain high economic growth for the next few years, the implementation of many infrastructure investments will 
continue while supported by EU funds, and high expenditure on research and development in steel will improve the competitive position 
of the domestic steel industry

Stefan Dzienniak

President of the Board 
Polish Steel Association
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