POLSKI PRZEMYSŁ STALOWY
Szanowni Państwo,
Rok 2017, podobnie jak poprzedni był dla Polski rokiem poprawy
koniunktury i wzrostu PKB. Gospodarka rozwijała się w tempie 4,6%
w warunkach rosnącego rynku Unii Europejskiej i stabilizacji gospodarki
chińskiej.
Produkcja stali surowej w ujęciu globalnym wzrosła w 2017 r. o 5%, osiągając
rekordowe 1,69 mld ton. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w światowym
hutnictwie było jednak nadal niskie ok. 69%, a szacowana nadwyżka
zdolności wyniosła 760 mln ton Globalne zapotrzebowanie na wyroby stalowe
kontynuowało wzrost i wyniosło 1,59 mld ton, co również jest najlepszym
w historii wynikiem.
Rozprzestrzeniające się ostatnio napięcia w handlu zagranicznym
między głównymi gospodarkami, niosące ryzyko przekształcenia się w wojnę
handlową, mogą jednak zaszkodzić przyszłemu wzrostowi ekonomicznemu
oraz globalnemu rynkowi stali. Stosowane przez Unię Europejską instrumenty ochrony rynku przed importem stali
z krajów trzecich były w 2017 r. niewystarczające, co skutkowało utrzymywaniem się wysokiego, 22% udziału
importu w zużyciu jawnym stali. Na spadek konkurencyjności europejskich producentów miały wpływ nie tylko wysokie
koszty unijnej polityki środowiskowej, których to kosztów nie ponoszą producenci spoza Wspólnoty, ale również często
subsydiowanie produkcji stali przez rządy wielu krajów. Dodatkowo na światowym rynku stali gwałtownie rosła produkcja
stali w krajach takich jak: Wietnam, Indie, Iran, Egipt, Turcja.
Rynek wyrobów stalowych w Polsce czwarty rok z rzędu powiększył się, dzięki czemu zużycie wyrobów
stalowych wyniosło rekordowe 13,5 mln ton. Warunki rynkowe pozwoliły krajowym producentom stali na bardzo
dynamiczny wzrost produkcji stali surowej, która przekroczyła 10,3 mln ton. Sektor budowlany, odpowiedzialny
za 43% zużycia krajowego stali, po 14% spadku w 2016 r. wykazał 12% zwiększenie produkcji dzięki realizowanym
inwestycjom infrastrukturalnym współfinansowanym ze środków UE. Skala wzrostu realizowanych inwestycji
infrastrukturalnych pozwala oczekiwać dalszego zwiększenia zużycia wyrobów stalowych w 2018 r. Dobre wyniki
odnotowano w pozostałych sektorach zużywających stal tj.: wyroby metalowe, maszyny i urządzenia, motoryzacja,
sprzęt transportowy. Nie zwiększył się jednak udział dostaw krajowych w zużyciu jawnym stali - nadal głównym
beneficjentem wzrostu zużycia byli zagraniczni producenci wyrobów stalowych. Dostawy zagraniczne stanowiły
aż 71% konsumpcji wyrobów stalowych w Polsce. Dzięki silnemu wzrostowi eksportu udało się poprawić bilans
handlowy w ujęciu ilościowym, chociaż deficyt handlowy był wciąż bardzo wysoki i wyniósł 4,3 mln ton.
Zagrożeniami dla konkurencyjności hutnictwa krajowego pozostają nadal, oprócz taniego, często
subsydiowanego przez rządy krajów trzecich importu, wyższe niż w większości krajów UE ceny mediów
energetycznych takich jak energia elektryczna i gaz ziemny dla przemysłów energochłonnych oraz wysokie koszty
spełnienia wymagań unijnych w zakresie ochrony środowiska, których nie ponoszą kraje spoza UE.
Rozpoczęte w 2014 r. przez HIPH działania mające na celu wsparcie innowacyjności w sektorze stalowym
w Polsce zaowocowały uruchomieniem przez NCBiR programu sektorowego INNOSTAL. W 2017 r. rozpoczęto
realizację 20 projektów B+R wyłonionych w I Konkursie programu sektorowego INNOSTAL oraz ogłoszono II Konkurs,
w którym pojawiło się aż 26 nowych innowacyjnych projektów, czekających na dofinansowanie.
Szanowni Państwo,
Oddając w ręce Państwa to wydawnictwo, wyrażam nadzieję, że prognozowany na najbliższe lata wysoki
wzrost gospodarczy Polski, wsparcie funduszami europejskimi realizacji wielu inwestycji infrastrukturalnych,
zwiększone nakłady hutnictwa na badania i rozwój oraz korzystne zmiany na rynku stworzą dla przemysłu stalowego
warunki sprzyjające do wzrostu konkurencyjności i dalszego rozwoju.
Stefan Dzienniak
Prezes Zarządu
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
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Dear Readers,
2017 was, similarly to the previous year, one of improved economic performance and of continued
GDP growth for Poland. The economy was developing at a rate of 4.6% around growing European Union market
and stabilising Chinese economy.
The global crude steel production increased in 2017 by 5%, reaching a record 1.69 billion tonnes.
However, the utilization of the global steel production capacity was still low at approx. 69%, and the estimated
excess capacity was 760 million tons. Global demand for steel products continued to grow and amounted to
1.59 billion tonnes, making another best result in history.
The recent foreign trade tensions between major economies, which carry the risk of turning into
a trade war, can, however, harm the future economic growth and global steel market. The trade defence
instruments applied by the European Union against steel imports from third countries were insufficient in
2017, and resulted in continued high 22% share of imports to the steel consumption rate. The decline in the
competitiveness of European steel makers was caused not only by the high costs of EU environmental policy,
which are not borne by producers outside the Community, but also by often Government-subsidized steel
making in many steel-producing countries. In addition, global steel production saw a rapid growth in such
countries as Vietnam, India, Iran, Egypt and Turkey.
The steel market in Poland increased for the fourth year in a row, thanks to which the consumption of
steel products amounted to a record 13.5 million tons. Market conditions allowed domestic steel producers to
rapidly grow crude steel production which exceeded 10.3 million tonnes. The construction sector, accounting
for 43% of national steel consumption, after a 14% drop in 2016, showed a 12% increase in production thanks
to implemented infrastructure projects co-financed by EU funds. The magnitude of growth in infrastructure
investments lets one expect a further increase in the consumption of steel products in 2018. Good performance
figures were reported in other steel-using sectors such as metals products, machinery and equipment,
automotive, transport equipment. However, the share of domestic deliveries to the apparent use of steel did
not increase - foreign steel producers were still the main beneficiaries of the increase in consumption. Foreign
deliveries accounted for as much as 71% of consumption of steel products in Poland. Due to the export growth
spike, the trade balance was improved in terms of volume, although the trade deficit was still very high and
amounted to 4.3 million tonnes.
Threats to the competitiveness of the domestic steel industry remain, in addition to the cheap, often
government-subsidised third countries imports, prices of energy carriers that are higher than in most EU
countries such as electricity and natural gas for energy-intensive industries, and high costs of meeting EU
environmental requirements, which are not borne by countries outside the EU.
The initiatives launched in 2014 by HIPH to support innovation in the steel sector resulted in NCBiR
(National Research and Development Centre) launching the steel sector scheme dubbed INNOSTAL. In 2017, the
implementation of 20 R&D projects selected in the 1st Competition round of the INNOSTAL sectoral Scheme
and the 2nd Competition was started where 26 new innovative projects awaiting co-financing were launched.
Dear Readers,
Presenting you this edition, I am hopeful that the high economic growth of Poland as forecast for the
coming years, many infrastructure investment projects supported by European structural funds, increased
steel makers’ spending on research and development and favourable market changes will create conducive
conditions for the growth of the competitiveness and further development for the steel industry.

Stefan Dzienniak
President of the Board
Polish Steel Association
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Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą producentów
i przetwórców stali, przedsiębiorstwa powiązane z hutnictwem
(wytwórczość, handel, usługi itp.) oraz wydziały uczelni technicznych związanych z metalurgią stali.
Izba stanowi jedyną, zorganizowaną reprezentację
przemysłu stalowego w Polsce, jest reprezentantem jednej
z największych branż w krajowym przemyśle. W sprawach ważnych dla sektora pełni rolę „pomostu” pomiędzy podmiotami
członkowskimi a rządem i władzami regionalnymi. HIPH gromadzi i przetwarza dane sektorowe, opracowuje raporty branżowe,
promuje stal jako doskonałe tworzywo oraz hutnictwo jako
nowoczesną gałąź przemysłu. Analizuje bieżącą sytuację na rynku surowców i produktów energetycznych oraz gotowych wyrobów stalowych, aktywnie współpracuje z administracją unijną, krajową i samorządową na rzecz tworzenia jak najlepszych
warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej
podmiotów członkowskich Izby.
Do celów statutowych Hutniczej Izby Przemysłowo
-Handlowej należy również:
•
reprezentowanie interesów gospodarczych firm i instytucji
członkowskich,
•
wyrażanie opinii środowiska hutniczego o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki;
•
uczestniczenie w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów nowych i nowelizowanych aktów prawnych,
•
organizowanie wymiany informacji i współpracy w sprawach dotyczących firm członkowskich,
•
na bazie zagregowanych danych przygotowywanie analiz
dla potrzeb podmiotów członkowskich,
•
prowadzenie działalności konferencyjnej, wydawniczej,
szkoleniowej i promocyjnej.
W Izbie spotykają się również zespoły eksperckie do
spraw: energii, ochrony środowiska, rur, spraw socjalnych oraz,
w zależności od potrzeb, odpowiednie komisje problemowe.
Izba aktywnie uczestniczy w dialogu społecznym
w formule WRDS-ów i Zespołu Trójstronnego ds. Restrukturyzacji Hutnictwa i Koksownictwa.
W ramach współpracy międzynarodowej z EUROFER, World Steel Association (WSA) i European Steel Tube
Association (ESTA), Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa wymienia informacje branżowe i uczestniczy w pracach
komitetów problemowych tych organizacji. Izba współpracuje
również z asocjacjami stalowymi kilku innych krajów Unii Europejskiej.
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Polish Steel Association (HIPH) is an economic
self-governing organisation of steel manufacturers and
processors, steel-related companies (fabricators, traders,
service providers, etc.) and technical university faculties
involved in steel making.
Polish Steel Association is the only organised
representation of the steel industry in Poland and represents
one of the single largest sectors in the domestic industry.
In matters of importance to the sector, it acts as a „bridge”
between the Member Companies and the Government
and regional authorities. HIPH collects and processes
sector data, develops industry reports, promotes steel
as a unique material and steelmaking as an advanced branch
of industry. It analyses the current market situation of raw
materials and energy products and finished steel products,
actively cooperating with the EU, national and local
administrations in order to create best conditions for conducting
and developing business activities of the Chamber’s Member
Companies.
For the statutory purposes, Polish Steel Association
shall also:
•
represent the economic interests of Member Companies
and Institutions;
•
help formulate and present the opinions and positions of
the steel community on draft solutions to problems related
to the functioning of the economy;
•
participate in the preparation and evaluation of drafts of
new and revised legal acts,
•
organise information exchange and cooperation on issues
concerning Member Companies;
•
on the basis of aggregated data, make analyses and studies
for the needs of Member Companies;
•
conduct conference, publishing, training and promotional
activities.
Polish Steel Association provides a platform for
expert panels meeting on energy, environmental issues, pipes
& tubes, social affairs and, where appropriate, relevant problem
committees.
The Association actively participates in the social
dialogue under WRDS regional social dialogue councils and the
Tripartite Task Force for the Restructuring of Metallurgical and
Coking Industry.
As part of international cooperation with EUROFER,
World Steel Association (WSA) and the European Steel Tube
Association (ESTA), the Association exchanges industry
information and participates in the problem committees of
these organisations. The Association also cooperates with the
steel associations of several other European Union countries.
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GOSPODARKA I RYNEK STALI
SYTUACJA NA ŚWIATOWYM RYNKU STALI
Globalne zapotrzebowanie na stal kontynuowało wzrost dzięki trwającemu ożywieniu w gospodarce
światowej, zwłaszcza przyspieszeniu dynamiki PKB w krajach rozwiniętych i ustabilizowaniu się sytuacji w Chinach.
Pozytywny wpływ na popyt na stal miały również zwiększone inwestycje i poprawa na rynku surowcowym. Zużycie
wyrobów stalowych na Świecie osiągnęło poziom 1,59 mld ton w 2017 r. przy wzroście o 2,9% względem poprzedniego
roku. Jednak rozprzestrzeniające się napięcia w handlu zagranicznym między głównymi gospodarkami, niosące
ryzyko przekształcenia się w wojnę handlową, mogą zaszkodzić przyszłemu wzrostowi ekonomicznemu oraz
globalnemu rynkowi stali. Wyzwaniem dla sektora stalowego na Świecie pozostaje wciąż kwestia nadmiernych
zdolności produkcyjnych sięgających 760 mln ton i obniżających wykorzystanie istniejących mocy do zaledwie
69%. Kraje produkujące stal utworzyły pod egidą OECD Globalne Forum do rozwiązania problemu nadwyżki stali, na
którym jak dotąd uzgodniono likwidację wszelkich subsydiów zakłócających rynek oraz dzielenie się informacjami
na temat postępów w procesie zmniejszania zdolności.
W UE sytuacja gospodarcza była bardzo dobra, wskaźniki PKB kształtowały się w 2017 r. na poziomach
najwyższych od 10 lat. Na wzrost PKB pozytywnie oddziaływał popyt wewnętrzny i zewnętrzny oraz silny
popyt inwestycyjny. Aktywność gospodarcza w poszczególnych krajach i sektorach wykorzystujących stal była
zsynchronizowana. Największa poprawa nastąpiła w krajach Europy Środkowej dzięki napływowi funduszy
z UE. Wśród sektorów konsumujących stal najwyższą dynamikę odnotowano w produkcji rur stalowych, a dalej
w przemyśle maszynowym, AGD i budownictwie. Sektor motoryzacyjny mimo pozytywnego wyniku zwolnił tempo
z powodu coraz większego nasycenia rynku. Dostawcy unijni powiększyli swój udział w rynku, ponieważ zużycie jawne stali
w 2017 r. w UE wzrosło o 1,3% przy jednoczesnym lekkim spadku importu. Było to możliwe dzięki zlikwidowaniu luki cenowej
na rynku wewnętrznym wobec cen importowych po zintensyfikowaniu przez KE działań antydumpingowych
i antysubsydyjnych. Spadek importu okazał się jednak niewielki bo zwiększył się import z krajów nieobjętych cłami.
Na czołowe pozycje wysunęli się eksporterzy z Turcji i Indii oraz do UE zaczęła napływać stal z nowych kierunków takich jak
Wietnam czy Egipt.

SYTUACJA W GOSPODARCE KRAJOWEJ
Dynamika wzrostu produktu krajowego brutto w całym 2017 roku wyniosła 4,6 proc. Było to najwyższe
tempo wzrostu gospodarczego od sześciu lat. Głównym czynnikiem takiego wzrostu był popyt krajowy, zwłaszcza
bardzo silnie rosnące spożycie gospodarstw domowych. Zwiększonej konsumpcji sprzyjał wzrost dochodów realnych
dzięki niskiej dynamice cen dóbr importowanych, umiarkowanej inflacji oraz wzrostowi wynagrodzeń. Również
sytuacja na rynku pracy była bardzo korzystna. Niska stopa bezrobocia, wzrost zatrudnienia oraz wypłaty świadczeń
rządowych dla rodzin przyczyniły się do rekordowo wysokiego poziomu wskaźnika koniunktury konsumenckiej.
Spożycie publiczne wzrosło szybciej niż rok wcześniej, ale mimo to udało się osiągnąć najlepszy wynik fiskalny w
historii. Był on efektem bardzo dobrej realizacji budżetu przy wysokiej ściągalności podatków oraz poprawie sytuacji
w sektorze ubezpieczeń społecznych m.in. przez oskładkowanie umów śmieciowych.
Drugim motorem wzrostu okazały się inwestycje, których odbicie zaobserwowano z opóźnieniem
dopiero w II połowie roku. Głównym motorem wzrostu inwestycji w 2017 r. były przyspieszające inwestycje sektora
publicznego, przy czym nadal obniżały się inwestycje sektora przedsiębiorstw. Inwestycje publiczne wzrastały wraz
ze stopniową intensyfikacją wykorzystania środków z funduszy unijnych. Ożywienie nakładów inwestycyjnych sektora
przedsiębiorstw nastąpiło w samej końcówce roku, natomiast dobra dynamika utrzymywała się ciągle w inwestycjach
mieszkaniowych, dzięki rosnącemu popytowi gospodarstw domowych oraz relatywnie niskiemu oprocentowaniu
kredytów.
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Korzystna koniunktura w kraju i w otoczeniu polskiej gospodarki sprzyjała dalszemu wzrostowi obrotów
w polskim handlu zagranicznym. Eksport rósł prawie tak szybko jak rok wcześniej, ale bardziej przyspieszył import
wspierany przez inwestycje. Nadwyżka w handlu zagranicznym zmniejszyła się tak, że bilans handlowy miał znikomy
wpływ na wzrost PKB. Polska sprzedaż zagraniczna wspierana była przez dobrą koniunkturę w strefie euro, ale
powoli odbudowywała się też na wschodnie kierunki. Opłacalność eksportu, mimo mocniejszego niż przed rokiem
kursu euro pozostała wysoka. Przyspieszenie importu natomiast wynikało ze wzrostu popytu wewnętrznego,
a także samego eksportu, który wykazuje znaczną importochłonność. Wzrost importu nastąpił we wszystkich
grupach towarowych, jednak największy miał miejsce w przypadku maszyn i urządzeń, co świadczy o odbudowaniu
się popytu inwestycyjnego firm.
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Rysunek 1. Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2013-2017 (rok do roku) [%]
Źródło GUS

Stabilnie rosnący eksport i popyt konsumpcyjny oraz zwiększające się zapotrzebowanie na dobra typowo
inwestycyjne przyczyniły się do bardzo dobrego wyniku polskiej produkcji przemysłowej. Dynamika produkcji
sprzedanej w 2017 r. była ponad dwa razy lepsza niż rok wcześniej, również wartość dodana w przemyśle osiągnęła
6,2% wzrost, najwyższy po 2010 r. Większość sektorów w przemyśle poprawiła wyniki, a największe dynamiki
i przyrosty odnotowano w przemysłach: metalowym, motoryzacyjnym, maszynowym, spożywczym i tworzyw
sztucznych. Koniunktura w przetwórstwie znacząco się poprawiła.
Przedsiębiorcy zaczęli mieć problemy z pozyskaniem pracowników na skutek rekordowo niskiego
bezrobocia i nierosnącej imigracji, w związku z czym pojawiła się presja płacowa. W całym roku 2017 wzrost płac
był jeszcze umiarkowany ale w ostatnim kwartale przyśpieszył. Firmom przemysłowym udało się jednak utrzymać
wzrost wydajności, który wyniósł ponad 3%. Wzrost wydajności w przemyśle napędzał zwiększenie inwestycji,
szczególnie ze środków zagranicznych. Zmiany demograficzne i rynkowe wymagają, aby przedsiębiorstwa
przemysłowe przeznaczały środki z inwestycji na nowoczesne rozwiązania Przemysłu 4.0, dające możliwość
zwiększenia lub utrzymania poziomu konkurencyjności.
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Rysunek 2. Produkcja sprzedana przemysłu (rok do roku), oraz stopień wykorzystania zdolności w latach 2013-2017 (%)
Źródło: GUS

PRZEMYSŁ STALOWY W GOSPODARCE
Hutnictwo sklasyfikowane jest w dziale produkcji metali, który należy do pierwszej dziesiątki największych
sektorów przemysłowych. Wartość produkcji sprzedanej sektora stalowego w 2017 r. wyniosła 33,6 mld zł, co
stanowiło blisko 3% produkcji przemysłowej. Pod względem przychodów był to bardzo dobry rok dla hutnictwa,
ponieważ po 2 latach spadków sprzedaży udało się osiągnąć wzrost o prawie 15%, czyli ponad dwukrotnie większy
niż przemysłu ogółem. Dzięki temu udało się w pewnym stopniu odbudować pozycję w gospodarce branży, która
przed kryzysem 2008-2009 stanowiła ok. 4% przemysłu. Jednak mimo dobrej sprzedaży w sektorze produkcji stali
i stalowych wyrobów g/w spadły wskaźniki rentowności, ponieważ znacznie szybciej od przychodów rosły koszty,
zwłaszcza materiałów i energii.
Sprzedaż eksportowa stanowiła ok. połowę wartości produkcji sprzedanej przemysłu stalowego i wyniosła
17,1 mld zł w 2017 r. Konkurencyjność eksportu w handlu zagranicznym wyrobami stalowymi udało się poprawić,
wskaźnik terms of trade ukształtował się na poziomie 1,03 po spadku w 2016 r. Udział eksportu był jednak nieco
niższy niż w poprzednim roku, bo wzrost sprzedaży zagranicznej był mniejszy niż dynamika sprzedaży krajowej.
Natomiast dynamicznie rosnący od kilku lat import przekroczył wartość sprzedaży i wyniósł 33,7 mld zł. Negatywny
bilans handlowy (-16,6 mld zł) pogorszył się aż o 2,5 mld zł i był najwyższy w historii.
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Rysunek 3. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu stalowego (rok do roku) i wskaźnik rentowności obrotu netto w latach 2013-2017 [%]
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Dzięki wzrostowi produkcji zatrudnienie w przedsiębiorstwach hutniczych zwiększyło się w o ok. 2,5%
i na koniec roku wyniosło 25,5 tys. osób. Dynamika wzrostu wynagrodzenia brutto w przeliczeniu na pracownika
w 2017 r. w całym przemyśle przyspieszyła z 3,0 do 5,5%, a w sektorze stalowym pozostała na podobnym poziomie
jak w poprzednim roku, to jest ok. 4%. Mimo to płace w hutnictwie są przeciętnie o 15% wyższe niż średnia dla
przemysłu i o 20% niż średnia płaca w całej gospodarce. Z punktu widzenia przeciętnej płacy sektor stalowy jest
atrakcyjnym miejscem pracy, jednak w ostatnich latach boryka się z problemami luki pokoleniowej oraz braku
odpowiedniego szkolnictwa zawodowego.

SEKTORY KONSUMUJĄCE STAL
Polska gospodarka zużyła lub przetworzyła ok. 13,5 mln ton wyrobów stalowych w 2017 r. Największym
odbiorcą było budownictwo (ok. 42%), z zapotrzebowaniem stali na poziomie ok. 5,7 mln ton wykorzystanej
przy budowie m.in. budynków, dróg, rurociągów, linii kablowych oraz konstrukcji stalowych. Przemysł wyrobów
metalowych do produkcji konstrukcji stalowych (przeznaczonych na eksport), zbiorników i pojemników metalowych
oraz innych mniejszych wyrobów metalowych zużył ok. 2,8 mln ton wyrobów stalowych (ok. 21%). Produkcja maszyn
i urządzeń skonsumowała ok. 2,1 mln ton wyrobów stalowych (ok. 15%), a głównymi odbiorcami byli producenci
maszyn ogólnego przeznaczenia (np. łożysk, urządzeń dźwigowych i chłodniczych) oraz maszyn specjalnego
przeznaczenia (np. maszyn górniczych, budowlanych i rolniczych). Motoryzacja była odbiorcą ok. 1,7 mln ton stali
(ok. 12,5%) używanej przy produkcji samochodów, nadwozi oraz części samochodowych. W produkcji pozostałego
sprzętu transportowego zużyto ok. 0,6 mln ton wyrobów stalowych (ok. 4%) do wytworzenia m.in. statków,
konstrukcji morskich oraz taboru kolejowego. Branża sprzętu gospodarstwa domowego skonsumowała ok 0,45 mln
ton stali (3,5%) do produkcji m.in. pralek, chłodziarek i kuchenek. Pozostałe działy przemysłu zużyły 0,15 mln ton
stali (ok. 1%).
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w latach2013-2017[%]
*SWIP wg metodologii Eurostatu
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GOSPODARKA I RYNEK STALI
Aktywność sektorów konsumujących stal w 2017 r. dynamicznie wzrastała. Wśród głównych czynników
kształtujących krajowy rynek wyrobów stalowych znalazły się: gwałtowne ożywienie produkcji budowlanej w drugiej
połowie roku dzięki rozpoczęciu na dużą skalę inwestycji publicznych oraz przyśpieszenie wzrostu koniunktury w
przemyśle metalowym, maszynowym i motoryzacyjnym dzięki dobremu popytowi inwestycyjnemu i sprzedaży
eksportowej. Wskaźnik SWIP (Steel Weighted Industrial Production Index), wiążący poziom aktywności produkcyjnej
w sektorach zużywających wyroby stalowe z krajowym jej zużyciem, w 2017 r. zanotował wzrost o 9%, wobec 1%
spadku w 2016 r.

BUDOWNICTWO
W ujęciu sektorowym najszybciej rozwijającym się działem gospodarki w 2017 r. było budownictwo. Produkcja
budowlano montażowa po dużym spadku (-14%) w 2016 r., weszła na ścieżkę wzrostu na początku 2017 r., notując w
II połowie roku już dwucyfrowe wzrosty, dzięki rozpoczęciu dużych inwestycji, głównie publicznych. Zahamowanie
inwestycji w 2016 r. wiązało się z przejściem ze starej perspektywy finansowej UE do nowej. Wydatkowanie środków
z budżetu na lata 2007 – 2013 było znacznie opóźnione, opóźniało się także wdrażanie nowej perspektywy na lata
2014-2020.
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Rysunek 5. Produkcja budowlano-montażowa oraz mieszkania oddane do użytkowania w latach 2013-2017 (rok do roku) [%]
Źródło: GUS

Krajowy rynek mieszkaniowy znajdował się w fazie ekspansji, a w 2017 r. liczba mieszkań oddanych do
użytkowania wzrosła o 9% i wyniosła rekordowe 178 tys., czyli o 12 tys. przekroczyła poziom z 2008 r. W porównaniu
jednak do tego poprzedniego boomu mieszkaniowego w tym cyklu można było zaobserwować równowagę popytu
i podaży, co ograniczało wzrost cen. Na rynku budynków niemieszkalnych również trwało ożywienie. W 2017 r.
powierzchnia oddanych do użytku budynków wzrosła o 6%, a przychody z ich sprzedaży wzrosły o 14%. Liczba
nowych pozwoleń na budowę zmniejszyła się jednak o 6%, więc w kolejnym roku można się spodziewać w tym
segmencie wyhamowania wzrostu. Największą dynamiką odznaczył się w 2017 r. segment budowy obiektów
inżynieryjnych (+17%). Znacząco przyspieszyła budowa dróg i autostrad, których oddano do użytku ok. 350 km, tj. o
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225 km więcej niż rok wcześniej. Inwestycje kolejowe również odnotowały wzrost, po bardzo słabym roku, jednak
większego przyśpieszenia należy się spodziewać dopiero od 2018 r. Liczba pozwoleń na budowę obiektów inżynierii
lądowej i wodnej wzrosły o 7% w porównaniu z 2016 r. Wskaźnik koniunktury w budownictwie był w 2017 r. na
poziomie najwyższym po 2008 r., również to w tym roku nastąpiła największa poprawa tego indeksu.

PRZEMYSŁ METALOWY I MASZYNOWY
Produkcja przemysłu metalowego w Polsce utrzymuje od 7 lat tendencję wzrostową. Dynamika w 2017
jeszcze przyspieszyła i wyniosła prawie +11%. Największy wpływ na wzrost w przemyśle metalowym miała dobra
koniunktura w segmencie konstrukcji stalowych, pozostałych gotowych wyrobów metalowych oraz w nakładaniu
powłok i obróbce elementów metalowych. Wsparciem dla producentów mniejszych wyrobów metalowych był
już kolejny rok, choć z nieco mniejszą dynamiką, krajowy przemysł meblowy, który zwiększył sprzedaż o 7%.
Poprawiająca się koniunktura i niska baza z poprzedniego roku umożliwiły wysoką dynamikę nakładów
inwestycyjnych w sektorze metalowym (+19%).
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Rysunek 6. Produkcja wyrobów z metali oraz maszyn i urządzeń w latach 2013-2017 (rok do roku) [%]
Źródło: GUS

Przemysł maszynowy był najszybciej rosnącym sektorem przemysłowym. Produkcja sprzedana maszyn i
urządzeń znacznie przyspieszyła w porównaniu do poprzedniego roku, a jej wzrost wyniósł 12,5%. Najlepsza sytuacja
wystąpiła w przypadku segmentu produkcji maszyn ogólnego przeznaczenia oraz maszyn rolniczych. Wysoką
dynamikę napędzała sprzedaż na rynki zagraniczne. Eksport przemysłu maszynowego i urządzeń elektrycznych
odpowiadał za jedną piątą wzrostu całego eksportu z Polski. Szczególnie dobrze sprzedającym się towarem były
części do silników, w tej dziedzinie największe wzrosty odnotowano w handlu z USA i Niemcami. Dobra koniunktura
oraz przewidywania co do przyszłych zamówień poprawiły się na tyle by przedsiębiorstwa sektora maszynowego
zwiększyły nakłady inwestycyjne o 11%.
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PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY I POZOSTAŁY TRANSPORT
Krajowy przemysł motoryzacyjny w 2017 r. znajdował się nadal w fazie rozkwitu, dzięki utrzymującemu się
wzrostowi popytu na samochody w Europie (liczba nowych rejestracji zwiększyła się o 4%). Dla polskich producentów
sektora był to rekordowy rok pod względem produkcji, zatrudnienia oraz eksportu. Produkcja sprzedana wzrosła
o 8%, zmieniła się jednak struktura wzrostu: spadła dynamika produkcji pojazdów, a wzrosła dynamika produkcji
części. Dzięki dużym nakładom inwestycyjnym w poprzednich latach zatrudnienie w branży wzrosło szybciej.
W 2017 r. uruchomiono 8 dużych zakładów, które planują zatrudnić ok. 3,5tys. osób. Kolejne kilka tysięcy nowych
stanowisk powstanie w bliskiej przyszłości dzięki inwestycjom rozpoczętym w tym roku, takich jak np. budowa
zakładu produkcji silników Mercedes-Benz koncernu Daimler w Jaworze.
Eksport sektora, który stanowił ok. 70% wartości produkcji odnotował w 2017 r. wysoką dynamikę (+10%)
i przekroczył wartość 25 mld euro.
Wciąż utrzymuje się trend, w którym szybciej wzrasta produkcja sprzedana części i akcesoriów niż produkcja
samych pojazdów samochodowych. Dodatkowo w produkcji samochodów wzrasta liczba aut dostawczych, a maleje
osobowych. Linie produkujące samochody w Polsce opuściło w 2017 r. 667 tys. pojazdów, zaledwie o 1% więcej niż
w poprzednim roku. Największym producentem samochodów pozostawał FCA Poland (Fiat, Abarth i Lancia), ale
wzrost produkcji był zasługą tylko zakładów Volkswagen Poznań. Dynamiczny wzrost produkcji sprzedanej sektora
motoryzacyjnego Polska zawdzięcza rosnącemu z roku na rok segmentowi części samochodowych (+11% w 2017 r.),
którego udział stanowił 58%.
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Rysunek 7. Produkcja przemysłu samochodowego i pozostałego sprzętu transportowego w latach 2013-2017 (rok do roku) [%]
Źródło: GUS

Sektor produkcji pozostałego sprzętu transportowego w 2017 r., po kryzysowym 2016 roku powrócił na
ścieżkę wzrostu, z dynamiką blisko 5%, chociaż nie udało się w całości odbudować straty z poprzedniego roku.
Najsłabszym ogniwem w sektorze był przemysł stoczniowy, gdzie odnotowano aż 24% spadek aktywności.
Powodem tego był z jednej strony spadek zamówień na statki, a z drugiej kryzys w branży paliwowej, który przeniósł
się na branżę offshore, mającą duże znaczenie dla krajowych stoczni. Produkcja taboru kolejowego odnotowała
wzrost (+15%) dzięki nowym przetargom od krajowych przewoźników, wspieranych przez fundusze UE. Największe
polskie spółki produkujące tabor kolejowy i tramwajowy powoli wychodzą z kłopotów spowodowanych osłabieniem
krajowego rynku w 2016 r. Newag zwiększył przychody, a zagrożona upadkiem Pesa uzyskała nowe zlecenia.
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PRODUKCJA AGD
Produkcja sprzętu AGD w Polsce wzrosła kolejny rok z rzędu, jednak wzrosty w ostatnich dwóch latach
były zdecydowanie niższe niż w latach poprzednich. Liczba nowych dużych urządzeń gospodarstwa domowego
sięgnęła 22 mln sztuk, co pozwoliło branży utrzymać pozycję lidera na europejskim rynku. Zachodnim konkurentom
ustępujemy natomiast pod względem wartości przychodów ze sprzedaży sektora. Polska jest na trzecim miejscu w
UE, za Niemcami i Włochami.
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Rysunek 8 Produkcja dużego sprzętu AGD w latach 2013-2017 (rok do roku) [%]
Źródło: GUS

Wśród poszczególnych asortymentów dużego AGD, największy przyrost produkcji zaobserwowano
w przypadku pralek, piekarników i suszarek, a spadkiem odznaczyła się produkcja zmywarek i płyt elektrycznych.
Zdecydowana większość sprzętu AGD trafia na eksport (87%), a rynek krajowy ze sprzedażą 6 mln sztuk rocznie
jest 4-krotnie mniejszy niż produkcja. Dobra sprzedaż w Europie napędza nowe inwestycje w kraju. Budowę nowych
zakładów w najbliższych latach zapowiedziały największe światowe koncerny takie jak BSH, Whirpool czy Miele.
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PRODUKCJA
W 2017 r. w Polsce zostało wyprodukowanych 10,3 mln ton stali surowej, co oznacza 15% wzrostu
w porównaniu do 2016 r. Udział stali z procesu zintegrowanego był wyższy niż stali wytworzonej w procesie
elektrycznym. W 2017 roku wyprodukowano 5,7 mln ton stali konwertorowej (55%) i 4,6 mln ton stali elektrycznej
(45%). Produkcja stali elektrycznej w stosunku do 2016 r. wzrosła o 19% a produkcja stali konwertorowej o 11%.
Strukturę produkcji stali, według metod jej wytwarzania od 2013 r. przedstawiono poniżej.
W 2017 r. średnie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w krajowym hutnictwie było o 10 pkt. proc. wyższe niż
w roku poprzednim i wyniosło 80%. 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 6,1% i wzrósł o 0,5 pkt procentowego w porównaniu do 2016 r.
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Rysunek 9. Produkcja stali surowej wg procesów w latach 2013-2017 [mln ton]
Źródło: HIPH

W strukturze produkcji stali surowej wg gatunków, również nie nastąpiły znaczące zmiany. W ogólnej ilości
wytopionej w Polsce stali surowej, stale niestopowe stanowiły 90%, stale stopowe 10%, a stale odporne na korozję
0,01%. Dane dotyczące wielkości produkcji głównych produktów przemysłu stalowego w Polsce w latach 2013 – 2017
przedstawiono w tabeli 1.

asortyment

2013

2014

2015

2016

2017

surówka żelaza

4,0

4,6

4,8

4,7

5,1

stal surowa

8,0

8,6

9,2

9,0

10,3

wyroby walcowane na gorąco

7,4

7,5

7,8

8,0

8,8

Tabela 1. Produkcja surówki żelaza, stali surowej i wyrobów stalowych walcowanych na gorąco w latach 2013-2017 [mln ton]
Źródło: HIPH
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Produkcja stalowych wyrobów gotowych, walcowanych na gorąco w 2017 roku wyniosła 8,8 mln ton i była
wyższa niż w 2016 roku o 10%. W strukturze produkcji wyrobów walcowanych na gorąco ogółem:
• wyroby płaskie stanowiły 39,4% (3,5 mln ton),
• wyroby długie stanowiły 60,6% (5,3 mln ton).
Udział wyrobów gotowych płaskich w ogólnej produkcji wyrobów walcowanych na gorąco utrzymuje się
na poziomie poniżej 40% a w stosunku do 2016 r. wzrósł aż o 4 punkty procentowe. W grupie wyrobów długich
walcowanych na gorąco w 2016 r. dominowała produkcja prętów, która wyniosła 2,5 mln ton i była wyższa
o 9% w stosunku do 2016 r. Strukturę rodzajową produkcji gotowych wyrobów długich walcowanych na gorąco
przedstawiono na rysunku 10.
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Rysunek 10. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów długich walcowanych na gorąco w latach 2013-2017 [%]
Źródło HIPH

W grupie wyrobów płaskich walcowanych na gorąco dominowały blachy taśmowe, których produkcja
wyniosła 2,9 mln ton i była wyższa o 17% od odnotowanej w 2016 r. Strukturę asortymentową produkcji wyrobów
płaskich walcowanych na gorąco w Polsce, w latach 2013 – 2017 przedstawiono na rysunku 11.
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PRZEMYSŁ STALOWY
W grupie wyrobów płaskich zimnego przetwórstwa w 2017 r. w stosunku do 2016 r., odnotowano wzrost
w produkcji blach i taśm zimnowalcowanych, których wyprodukowano 952 tys. ton tj. o 6% więcej. Blach i taśm
ocynkowanych wyprodukowano 764 tys. ton tj. więcej o 36%, natomiast blach i taśm z powłokami organicznymi
wytworzono 291 tys. ton czyli o 2% mniej niż przed rokiem (Rysunek 12).
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Rysunek 12. Produkcja wyrobów zimnego przetwórstwa stali w latach 2013-2017 [tys. ton]
Źródło HIPH

Produkcja rur stalowych ogółem w Polsce łącznie z kształtownikami zamkniętymi, w 2017 r. wyniosła
808 tys. ton i była niższa o 4% w stosunku do odnotowanej w 2016 roku a produkcja kształtowników zimnogiętych
zamkniętych wyniosła 359 tys. ton i była niższa o 19%.
Strukturę asortymentową rur produkowanych w Polsce, w latach 2013-2017 z podziałem na rury ze szwem,
bez szwu i kształtowniki gięte na zimno zamknięte, przedstawiono na rysunku 13.
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Rysunek 13. Produkcja rur stalowych i kształtowników z/g zamkniętych w latach 2013-2017 [tys. t.]
Źródło HIPH
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PRZEMYSŁ STALOWY
WYMIANA HANDLOWA
Obroty w handlu zagranicznym wyrobami stalowymi w 2017 r. zwiększyły się wg ilości o 8%, a wg wartości
zwiększyły się o 24% w porównaniu do 2016 r. Bilans wymiany handlowej z zagranicą w 2017 r., zarówno wg ilości
jak i wg wartości był ujemny i wyniósł odpowiednio -4,3 mln ton i – 3,9 mld EUR. Zmiany obrazujące wielkość
eksportu, importu, saldo obrotów wyrobami stalowymi oraz udział importu w zużyciu jawnym w latach 2013-2017
przedstawiono na rysunku 14.
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Rysunek 14. Eksport, import i saldo wyrobów gotowych w latach 2013-2017
Źródło: MF, HIPH

W 2017 r. eksport wyrobów hutniczych z Polski wyniósł 6,0 mln ton i był wyższy o 15% w stosunku do
odnotowanego w 2016 r. Wywóz do krajów UE stanowił 89% polskiego eksportu ogółem i w porównaniu do
poprzedniego roku wzrósł o 12%. Największymi odbiorcami wyrobów stalowych z Polski były Niemcy, Czechy
i Włochy (razem 58% wywozu). Eksport do krajów trzecich w 2017 r. wzrósł o 16% a największymi odbiorcami
polskich wyrobów była Turcja, Rosja i Ukraina (udział tych trzech krajów w eksporcie poza UE wyniósł 62%).
Import wyrobów stalowych w 2017 r. wyniósł 10,3 mln ton i był wyższy o 6% w stosunku do odnotowanego
w 2016 r. Przywóz z krajów UE wzrósł o 11% a jego udział w całkowitym imporcie wzrósł do 82%. Import z krajów
trzecich w porównaniu do 2016 r. wzrósł o 1%. W grupie krajów trzecich największy wzrost importu odnotowano
z Mołdawii, Turcji i Indii . Największy ilościowo import realizowany był z Ukrainy, Rosji i Indii (kraje te odpowiadają za
67% importu z krajów trzecich) .
Strukturę asortymentową importu i eksportu wyrobów stalowych w 2017 r. przedstawiono w tabeli 2.
wlewki i

wyroby długie

wyroby płaskie

rury

pozostałe

337

2 265

6 863

840

44

3%

22%

66%

8%

1%

561

2 670

2 235

399

134

9%

45%

37%

7%

2%

półwyroby
import
eksport

Tabela 2. Struktura asortymentowa importu i eksportu wyrobów stalowych w 2017 r.[tys. ton]
Źródło: MF
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PRZEMYSŁ STALOWY
Z przedstawionych w tabeli 2 danych wynika że w 2017 r. znacząco wzrósł udział wyrobów płaskich w eksporcie
(o 7 punktów procentowych), chociaż nadal największy eksport notowany jest w sektorze wyrobów długich.
W strukturze polskiego importu dominują wyroby płaskie (ich udział w 2017 r. wynosił 66%). Krajowe
dostawy 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.

ZUŻYCIE JAWNE
Zużycie jawne wyrobów stalowych gotowych w Polsce w 2017 r. wyniosło 13,5 mln ton i było wyższe o 3%
w stosunku do odnotowanego w 2016 r. Wzrost był efektem utrzymania wysokiego poziomu zużycia przez wszystkie
kwartały 2017 roku oraz wzrostu zużycia rur i wyrobów długich. Największy wzrost zanotowano w zużyciu jawnym rur
i kształtowników giętych na zimno zamkniętych (+9), mniejsze w wyrobach płaskich (+1%), i wyrobach długich (+5%).
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 3 i na rysunku 15.
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Tabela 3. Zużycie jawne wyrobów stalowych gotowych w latach 2013-2017 [mln ton]
Źródło: HIPH
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Rysunek 15. Zużycie jawne, udział importu w zużyciu jawnym wyrobów stalowych w Polsce w latach 2013-2017 [mln ton].
Źródło: HIPH
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OCHRONA ŚRODOWISKA
Rok 2017 r. był bardzo istotnym rokiem dla przemysłu w kwestii ochrony środowiska. Przez cały rok trwały
intensywne prace nad reformą EU ETS. W lutym 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące handlu emisjami
oraz puli darmowych uprawnień dla przemysłu na lata 2021-2030.

REFORMA EU ETS
Po ponad 2 latach od opublikowania przez Komisję Europejską projektu dyrektywy EU ETS przyjęty został
kompromisowy tekst w sprawie zasad obowiązujących w systemie EU ETS w IV okresie rozliczeniowym, tj. w latach
2021-2030. Ostateczne decyzje podjęto podczas szóstego spotkania pomiędzy trzema instytucjami UE, tj. Komisją,
Radą i PE (tzw. trilog), które zakończyło się 9 listopada 2017 r. Propozycja tekstu została już wstępnie zaakceptowana
w ramach Rady (głosowanie na spotkaniu ambasadorów UE w dn. 22 listopada 2017r.) oraz częściowo w ramach
Parlamentu Europejskiego (głosowanie na Komisji ENVI w PE w dn. 28 listopada 2017r.).
27 lutego 2018 r. Rada formalnie zatwierdziła reformę unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji
(ETS) na okres po 2020 r.
Zmieniona dyrektywa ETS jest istotnym krokiem UE ku realizacji celu, którym jest redukcja emisji gazów
cieplarnianych do 2030 r., o co najmniej 40%, tak jak zakładają unijne ramy klimatyczno-energetyczne 2030 i
zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego.
Reforma ETS wprowadza następujące nowe elementy:
• pułap całkowitych emisji będzie redukowany co roku o 2,2% (liniowy współczynnik redukcji – LRF);
• do końca 2023 r. tymczasowo podwoi się liczba uprawnień przenoszonych do rezerwy stabilności rynkowej
(wskaźnik zasilenia);
• w 2023 r. wejdzie w życie nowy mechanizm ograniczający ważność uprawnień w rezerwie stabilności rynkowej
do pewnego pułapu.
Ponadto zmieniona dyrektywa ETS zawiera szereg nowych przepisów mających chronić przemysł przed ryzykiem
ucieczki emisji i koniecznością stosowania międzysektorowego współczynnika korygującego (CSCF):
• odsetek uprawnień przeznaczonych na aukcję wyniesie 57%. Przewidziano też jego warunkowe obniżenie
o 3% w przypadku zastosowania współczynnika CSCF. Byłby wtedy stosowany spójnie we wszystkich sektorach;
• zmienione zasady przydziału bezpłatnych uprawnień umożliwią lepsze dostosowanie do rzeczywistych
poziomów produkcji a wskaźniki wykorzystywane do określenia przydziału zostaną uaktualnione;
• sektory najbardziej zagrożone przeniesieniem produkcji poza UE otrzymają pełne bezpłatne przydziały.
Wskaźnik bezpłatnego przydziału dla sektorów mniej narażonych na ucieczkę emisji wyniesie 30%. Po 2026 r.
rozpocznie się stopniowe wygaszanie bezpłatnych przydziałów dla mniej narażonych sektorów, z wyjątkiem
sektora ciepłowniczego;
• rezerwa dla nowych instalacji będzie początkowo zawierać niewykorzystane uprawnienia z obecnego okresu
2013–2020 i 200 mln uprawnień z rezerwy stabilności rynkowej. Maksymalnie 200 mln wróci do rezerwy
stabilności rynkowej, jeśli w okresie 2021–2030 nie zostanie wykorzystane;
• państwa członkowskie mogą nadal rekompensować pośrednie koszty emisji zgodnie z zasadami pomocy
państwa. Uściślono także przepisy o raportowaniu i przejrzystości
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OCHRONA ŚRODOWISKA
EMISJE CO2 Z SEKTORA HUTNICTWA ŻELAZA I STALI
W 2017 r. emisje zweryfikowane CO2 dla instalacji produkcyjnych w hutnictwie wyniosły 7,3
mln ton, a przydział uprawnień wyniósł 8,7 mln ton natomiast dla instalacji energetycznych emisje
wyniosły 5,5 mln ton (przydział wyniósł 0,7 mln ton), a dla instalacji koksowniczych emisja wyniosła
1 mln ton CO2 (przydział 1,1 mln ton). Należy mieć na uwadze, iż w związku z przepływami ciepła między
elektrociepłowniami i zakładami produkcyjnymi oraz w związku z zasadą, iż odbiorca ciepła otrzymuje
uprawnienia do emisji na to ciepło, część uprawnień do emisji przyznanych zakładom produkcyjnym ma pokrycie
w emisji po stronie elektrociepłowni.
W przemyśle hutniczym w ETS uczestniczy 6 instalacji energetycznych, 37 instalacji produkcyjnych oraz
2 instalacje koksownicze.
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Rysunek 16. Emisje CO2 zweryfikowane w przemyśle hutniczym w latach 2015-2017 [mln ton]
Źródło: KOBIZE

W 2017 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 17). Średnia zweryfikowana emisja CO2 na tonę stali surowej w Polsce wyniosła 0,75 tony.
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Rysunek 17. Emisja SO2, NO2 i CO [kg] i CO2 [tony] na tonę stali surowej w latach 2013-2017
Źródło: HIPH
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PRZEMYSŁ KOKSOWNICZY
SYTUACJA NA RYNKU KOKSU
Producenci stosujący proces zintegrowany produkcji stali są głównymi odbiorcami koksu. Na świecie
zużywa się ok 570 mln ton koksu wielkopiecowego z czego ponad 80% w Azji i 6% w UE. Globalna produkcja surówki
żelaza w 2017 r., po roku stagnacji, wzrosła o 1,5%, tj. o 17 mln ton - w UE zanotowano wzrost produkcji surówki o
blisko 3%. Hutnictwo w UE skonsumowało ok. 33 mln ton koksu wielkopiecowego, co stanowi 80% łącznego zużycia
koksu. Import stanowił ok. 20% zużycia koksu w UE, a Polska była głównym jego dostawcą. Ponieważ rynek koksu
jest rynkiem globalnym, koks z Polski konkuruje z dostawami tego surowca nie tylko z Europy, ale również z wielu
krajów świata, w tym z Chin, Rosji, Japonii i Kolumbii. W 2017 roku znacząco, tj. o 20% zmalał eksport koksu z Chin, do
poziomu 8 mln ton (10 mln ton w 2016 roku) z powodu jego wysokich cen oraz ograniczenia eksportu do Japonii i Indii.
Notowania cen koksu wielkopiecowego na europejskim rynku wyniosły w 2017 roku średnio 303 USD za
tonę, co oznacza wzrost o 55% w porównaniu do 2016 roku. Ceny węgla koksowego, surowca do produkcji koksu,
są mocno uzależnione od popytu na globalnym rynku stali. Dobra koniunktura na tym rynku w 2017 r. przełożyła się
na wzrost cen węgla koksowego. Duży wpływ na zmiany cen węgli koksowych w 2017 roku miały także zdarzenia
jednorazowe: ograniczenia podażowe będące konsekwencjami warunków pogodowych (cyklon Debbie w Australii),
problemy geologiczne (Australia, USA) oraz logistyczne (zastoje w terminalach węglowych w Australii i USA, problemy
w transporcie kolejowym).

ORGANIZACJA I STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA
W Polsce największymi producentami koksu są koksownie zintegrowane z hutami ArcelorMittal Poland SA
oraz koksownie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W 2017 r. producenci koksu w Polsce dysponowali 6 koksowniami z
26 bateriami koksowniczymi. Łączne krajowe zdolności produkcyjne koksowni wyniosły 10,4 mln ton.

Zdolność produkcyjna

Spółka koksownicza

Liczba baterii

JSW Koks S.A.

7

4,0

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A.

6

0,6

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach

8

4,2

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie

1

0,6

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

3

0,8

Carbo-Koks Sp. z o.o.

1

0,2

Razem

26

10,4

[mln ton]

Tabela 4. Zdolności produkcyjne polskich koksowni w 2017 r. [mln ton]
Źródło: opracowanie HIPH, JSW Koks S.A.
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PRZEMYSŁ KOKSOWNICZY
PRODUKCJA I SPRZEDAŻ KOKSU
Polska jest obok Niemiec największym producentem koksu w UE. W 2017 r. krajowe koksownie
wyprodukowały 9,25 mln ton koksu, o 3% mniej w porównaniu z 2016 rokiem. Wykorzystanie zdolności produkcyjnych
w polskim koksownictwie wyniosło więc ok. 91%, o 3 pkt proc mniej niż w 2016 r.
W 2017 r. wielkość eksportu wyniosła 6,51 mln ton co oznacza spadek o 6,5% r/r. Udział eksportu w łącznej
produkcji koksu zmniejszył się o 3 pkt proc i wyniósł 70%.
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Rysunek 18. Wielkość produkcji i eksportu koksu w Polsce w latach 2013-2017 [mln ton]
Źródło: GUS, MF, opracowanie HIPH

Dostawy do całej Unii Europejskiej stanowiły 66% eksportu i w porównaniu z poprzednim rokiem spadły
o 13%. Dynamikę wzrostu odnotowano w przypadku sprzedaży poza UE (+7% r/r).
Największym odbiorcą polskiego koksu były Niemcy (udział ok. 22%), gdzie sprzedaż zmniejszyła się o 1% r/r, Austria
(udział ok. 13%) – wzrost eksportu o 8% r/r i Indie (udział 12%) – wzrost eksportu o 19% r/r.

INWESTYCJE
•

JSW inwestuje w inteligentną kopalnię, aby docelowo węgiel koksowy stanowił ok. 85 proc. całości jej produkcji.
Wraz z Polskim Funduszem Rozwoju i NCBiR, JSW zamierza ten projekt zrealizować i wspólnie sfinansować.
Projekt „Inteligentnej kopalni” pozwoli na wdrożenie w polskim sektorze wydobywczym nowoczesnych
rozwiązań w obszarze systemów organizacji, produkcji, logistyki i transportu, zarządzania i monitoringu. W JSW
postawiono na oprogramowanie, które ma modelować złoża, tak aby dokładnie wiadomo było, jak grube są
pokłady, w jakiej jakości i jakie są parametry węgla.

•

Koksownia ArcelorMittal w Zdzieszowicach oficjalnie zakończyła rozpoczęte w 2013 r. prace modernizacyjne
Wydziału Węglopochodnych. Łączna wartość inwestycji to 205 mln złotych, w ciągu ostatniej dekady koksownia
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PRZEMYSŁ KOKSOWNICZY
zrealizowała projekty modernizacyjne o łącznej wartości ponad 800 mln złotych. Celem tej modernizacji jest
spełnienie wymogów prawnych wchodzących w życie jesienią 2018 roku dotyczących emisji przemysłowych
poprzez wdrożenie BAT (Najlepszych Dostępnych Technik) w procesach oczyszczania gazu koksowniczego.
Instalacje tego wydziału są wykorzystywane do oczyszczania gazu koksowniczego powstającego w procesie
koksowania węgla. Na terenie Wydziału Węglopochodnych powstały nowe węzły technologiczne, m.in.:
nowoczesne kolumny odkwaszająco-odpędowe, nowy reaktor katalitycznego rozkładu amoniaku, instalacje
Clausa do utylizacji siarkowodoru i wiele elementów infrastruktury technologicznej. Efektem tej modernizacji
jest wyłączenie wytwórni kwasu siarkowego, co spowodowało całkowite wyeliminowanie emisji do środowiska
z tej instalacji.
•

20 grudnia 2017 r. w koksowni Victoria w Wałbrzychu uruchomiono nową baterię koksowniczą. Dzięki temu
moce produkcyjne koksowni wzrosły o 20 proc. do poziomu 600 tys. ton koksu rocznie. Inwestycję rozpoczęto
w roku 2012, kiedy koksownia wchodziła jeszcze w skład grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Do
tej pory w Victorii działało pięć baterii koksowniczych o zdolnościach produkcyjnych 100 tys. ton każda. Łącznie
dawało to produkcję w wysokości 500 tys. ton koksu rocznie, z czego ponad 400 tys. ton specjalnego koksu
odlewniczego.

•

W końcu listopada 2017 r. w Koksowni Częstochowa Nowa uruchomiono nową baterię koksowniczą 4 bis
o rocznej zdolności produkcyjnej 225 tys. ton koksu, co zwiększyło do 800 tys. ton koksu możliwości produkcyjne
tej koksowni.
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PRZEMYSŁ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH
SYTUACJA NA RYNKU
Rok 2017 był korzystny dla producentów materiałów ogniotrwałych w Polsce, co wiązało się z ogólną
koniunkturą gospodarczą i wzrostem produkcji stali. Udział przemysłu stalowego wśród użytkowników
produkowanych materiałów wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o blisko 3 punkty procentowe. Dobre wyniki
producenci zawdzięczają w dużej mierze aktywności na rynkach międzynarodowych.
Nie był to rok łatwy ze względu na istotne zmiany na rynku surowcowym. Głównym dostawcą surowców
ogniotrwałych są Chiny, gdzie udokumentowane zasoby grafitu szacuje się na 50%, magnezytu na 25%, a boksytu
na 2,5 % zasobów światowych. Wprowadzone na początku roku w Chinach przepisy dotyczące ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych i wzmożone kontrole spowodowały zamknięcie większości zakładów surowcowych, w efekcie czego nastąpił gwałtowny wzrost cen, szczególnie klinkieru magnezjowego, elektrokorundu, boksytu i grafitu.
Wzrost cen wynikał z ograniczenia produkcji w Chinach a także z problemów eksploatacyjnych innych światowych
producentów. Niedobory grafitu wpłynęły nie tylko na sytuację producentów materiałów ogniotrwałych, ale skutkowały także radykalnym wzrostem cen elektrod grafitowych, co odczuł również przemysł stalowy.
Pomimo tych trudności produkcja materiałów ogniotrwałych w Polsce wzrosła o ponad 8 % w stosunku do
roku poprzedniego, wzrósł eksport i utrzymał się bardzo korzystny bilans handlu zagranicznego. Wzrosło wykorzystanie istniejących mocy produkcyjnych i przyniosło efekty uruchomienie nowych linii technologicznych. Konkretne
efekty przyniosło wykorzystanie uruchomionych w 2016r w zakładzie Vesuviusa w Skawinie linii do produkcji specjalnych uszczelnień do systemu COS oraz linii do produkcji specjalnych prefabrykatów. Podjęcie produkcji topionego klinkieru magnezjowego w ZM Ropczyce umożliwiło częściowe uniezależnienie się od importu tego surowca.
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Rysunek 19. Struktura zużycia materiałów ogniotrwałych wyprodukowanych w Polsce w 2016 r. (%)
Źródło: SPMO
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PRZEMYSŁ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH
ORGANIZACJA I STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA
W 2017 roku 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.

PRODUKCJA I HANDEL
Wartość sprzedaży materiałów ogniotrwałych wyprodukowanych w Polsce w 2017 r. wzrosła w stosunku
do roku poprzedniego o ok. 11,5%, podczas gdy pod względem tonażowym była wyższa o ok. 8%. Strukturę produkcji
przedstawiono na rysunku 19, a na rys 21 jej zmiany w latach 2013 – 2017.
Produkcja materiałów ogniotrwałych przekraczała o ok. 1/3 potrzeby krajowe, zaspokajane w ponad
połowie przez import. Eksport wzrósł o blisko 7,2% i wyniósł 245 tys.t , co stanowiło blisko 73,3%. Import wzrósł
o ok.12%.
Bilans handlu zagranicznego zarówno pod względem tonażowym jak i wartościowym był dodatni i rosnący.
Ta tendencja utrzymuje się od lat.
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Rysunek 20 Produkcja, eksport, import i krajowe zużycie w latach 2013-2017 [tys. t].
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Rodzaj materiału

Produkcja [tys. ton]

Udział [%]
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Tabela 5. Struktura produkcji materiałów ogniotrwałych w Polsce w 2017 [tys. t, %]
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BADANIA I ROZWÓJ
PROGRAM SEKTOROWY INNOSTAL
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, wychodząc naprzeciw potrzebom finansowego wsparcia
innowacyjności w sektorze stalowym w Polsce podjęła cztery lata temu działania mające na celu uruchomienie przez
NCBiR programu sektorowego dla hutnictwa. W październiku 2015 r. NCBiR podjął decyzję o ustanowieniu programu
sektorowego INNOSTAL, wspierającego konkurencyjność i innowacyjność polskiego przemysłu stalowego. Program
ten 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 obecniew 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
5. i osprzętu hutniczego,
6. Innowacyjne systemy i technologie zmniejszające szkodliwe emisje do środowiska,
7. Innowacyjne rozwiązania unowocześniające i wspierające hutnicze procesy technologiczne.
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.

I KONKURS PROGRAMU INNOSTAL
Pierwszy konkurs został ogłoszony 28 kwietnia 2016 r. Nabór wniosków odbył się w terminie 1 czerwca – 15
września 2016 r., ocenę merytoryczną zakończono 14 grudnia 2016 r. Do konkursu złożono 21 wniosków na kwotę
dofinansowania prawie 145 mln PLN. Po ocenie merytorycznej do dofinansowania na łączną kwotę 134 mln PLN
zakwalifikowano 20 wniosków złożonych przez 13 firm.
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II KONKURS PROGRAMU INNOSTAL
Na drugi konkurs ogłoszony przez NCBR 8 sierpnia 2017 r. przeznaczono kwotę 95 mln PLN dofinansowania.
Do 8 grudnia 2017 r. wpłynęło 26 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania 158 mln PLN przy wartości 346
mln PLN kosztów kwalifikowanych.
Spośród nich ocenę merytoryczną przeszło pozytywnie i dofinansowanie w łącznej kwocie 87 mln PLN uzyskało 16
wniosków.

KONTYNUACJA PROGRAMU INNOSTAL
Pierwsze dwa konkursy zostały przeprowadzone w ramach okresu pilotażowego programu.
Po ich zakończeniu NCBiR przeprowadził badanie ewaluacyjne poprzez analizę dokumentów i danych
statystycznych, wywiady, ankiety oraz panele eksperckie. Na podstawie tego badania zostanie określona
celowość kontynuowania programu oraz zostaną określone terminy, liczba i budżety kolejnych konkursów.
Zgodnie z ramowym harmonogramem programu INNOSTAL kolejny konkurs zostanie ogłoszony w drugiej
połowie 2018 r. Do czasu zamknięcia redakcji Polskiego Przemysłu Stalowego nie podano informacji
o ogłoszeniu kolejnego konkursu, dlatego zachęcamy do śledzenia strony www.hiph.org na której będą publikowane
powiadomienia o kolejnych konkursach i inne istotne informacje dotyczące programu INNOSTAL.
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ECONOMY vs STEEL MARKET
GLOBAL STEEL MARKET
The global demand for steel continued to grow thanks to the ongoing recovery in the economy throughout
the world, in particular thanks to the acceleration of GDP growth in developed countries and the stabilisation
of China’s situation. Increased investment spending and improvements on the raw material market also had
a positive impact on steel demand. The consumption of steel products in the world reached the level of 1.59 billion
tonnes in 2017, up 2.9% as compared to the previous year. However, growing foreign trade tensions between
major economies, which carry the risk of a trade war, may harm the future economic growth and the global steel
market. The challenge for the steel sector in the world is still the issue of excess production capacities amounting
to 760 million tonnes which bring down the utilisation rate of existing capacity to just 69%. Steel producing
countries set up, under the aegis of the OECD, the Global Steel Forum to tackle the excess steel capacity problem,
which had so far agreed to eliminate all market-distorting subsidies and to share information on progress of
capacity reduction efforts.
In the EU, the economic situation was very good, GDP indicators were in 2017 at the highest levels in 10 years.
GDP growth was positively impacted on by internal and external demand as well as by strong investment demand.
Economic activities in individual countries and steel-using sectors were well aligned. The biggest improvement took
place in the countries of Central Europe thanks to the inflow of EU funds. Among the steel-consuming sectors,
the highest dynamics was reported in the production of steel pipes, followed by the machine engineering, home
appliances and construction industries. The automotive sector, despite positive results, slowed down due to the
increasing saturation of the market. EU suppliers increased their market share as public consumption in 2017 in
the EU grew 1.3% with a slight decrease in imports. This was possible due to the elimination of the price gap in the
internal market against import prices after the EC intensified anti-dumping and anti-subsidy measures. However,
the fall in imports turned out to be small as imports from non-duty covered countries went up. Exporters from
Turkey and India moved to the pole positions, and steel from new supply origins such as Vietnam and Egypt begun
flowing into the EU.

NATIONAL ECONOMY PERFORMANCE
The growth rate of the gross domestic product in 2017 amounted to 4.6%. This was the highest rate of
economic growth for six years. The main factor behind such growth was domestic demand, especially the very
robust increase in household consumption. Higher consumption was supported by the increase in real incomes due
to low price dynamics of imported goods, moderate inflation rate and an increase in wages and salaries. The situation
on the labor market was also very favourable. The low unemployment rate, the increase in employment and the
pay-outs of government benefits for families all contributed to the record high level of the consumer sentiment
indicator. Public consumption increased faster than a year earlier, but despite that, the best fiscal result couldmhave
been achieved in history. It was the result of a very good budget performance with high tax collection rate and
improved social insurance sector performance including through social-security premiums application to the
so-called junk labour contracts.
The other growth driver turned out to be coming from investments which went up, observable with delay,
only in the second half of the year. The main driving force behind investment growth in 2017 was in accelerating
public sector investments, while investment in the corporate sector continued to decline. Public investments moved
up along with the gradual intensification of EU funds usage. The recovery in investment spending of the enterprise
sector occurred at the very end of the year, while good dynamics was still maintained in housing/residential
investments due to the growing demand of households and relatively low interest rates on loans.
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The favourable situation in the country and in the environment of the Polish economy was conducive to
a further increase in turnover in Polish foreign trade. Exports were growing almost as fast as a year earlier, but
imports sped up supported by investments. The foreign trade surplus decreased so that the trade balance had
a negligible impact on GDP growth. Polish foreign sales was supported by the good economic situation in the euro
yone, but they were slowly recovering also to the eastern destinations. The profitability of exports remained high
despite stronger Euro than last year’s rates. Acceleration of imports, however, resulted from the increase in domestic
demand as well as exports themselves which showed significant import intensity. The increase in imports took place
in all product categories, the largest, however, having been reported in machinery and equipment, which proved the
recovery of investment demand of businesses.
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Figure 1. Economic indicators in the period from 2013 to 2017 (y-o-y) [%]
Source: GUS

Stable exports and consumer demand growths as well as increasing demand for typical investment goods
contributed to a very good performance of Polish industrial production. The shipment dynamics of 2017 was over
twice as high as a year earlier, also the value added in industry reached a 6.2% increase, the highest since 2010.
Most industry sectors improved their results, and the highest growth dynamics and increases were recorded in the
following industries: metals, automotive, machinery, food and plastics. The business climate in industry improved
significantly.
Entrepreneurs started to have problems with recruiting employees as a result of record low unemployment
and stagnating immigration, and therefore wage pressures arose. Throughout 2017, wages and salaries were growing
yet moderately but accelerated in the last quarter. However, industrial companies managed to maintain productivity
gains, at over 3%. The increase in productivity in industry fueled improved investment spending, especially
from foreign funds. Demographic and market changes require that industrial enterprises allocate investment
funds to advanced Industry 4.0 solutions, which present the opportunity to increase or sustain the right level of
competitiveness.
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Source: GUS

STEEL MAKING SECTOR FOR THE ECONOMY
Metallurgy is categorised in the metals department, which is one of the top ten largest industrial sectors.
The value of shipments of the steel sector in 2017 amounted to PLN 33.6 billion, which accounted for nearly 3% of
industrial production. In terms of revenues, it was a very good year for steel-making as, after 2 years of declining
sales, the companies managed to achieve growth of almost 15%, which is more than double of the industry’s total.
Thanks to this, steel managed to some extent to rebuild its position within industry, as, before the 2008-2009 crisis,
it constituted approx. 4% of the industry total. However, despite good sales in steel and steel products manufacturing
sector, profit margins went down as costs, especially of materials and energy, were growing much faster than the
revenues.
Export sales accounted for approx. half of the value of steel shipments at PLN 17.1 billion in 2017. The exports
competitiveness in foreign steel trade improved, the terms of trade index was at 1.03 after a decline in 2016. Export
share, however, was slightly lower than in the previous year as the increase in foreign sales was smaller than the
domestic sales growth. On the other hand, imports growing dynamically for several years exceeded the value of sales
and amounted to PLN 33.7 billion. The negative trade balance (-16.6 billion PLN) worsened by as much as PLN 2.5
billion and was the highest in history.
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Thanks to the increase in product output, employment in steel making enterprises went up approx.
2.5% and amounted to 25.5 thousand at the end of the year. The growth rate of gross salary per employee in 2017
accelerated in the entire industry to 5.5% from 3.0, while it remained in the steel sector at a similar level as in the
previous year, i.e. approx. 4%. Nonetheless, wages and salaries in the metallurgy are on average 15% higher than
the industry average and 20% lower than the average pay level in the entire economy. From the point of view of
the average pay, the steel sector is an attractive place to work for, but it had in recent years been struggling with
generational gap problems and the lack of adequate vocational education system.

STEEL CONSUMING SECTORS
The Polish economy used or processed about 13.5 million MT of steel products in 2017. The largest user
was construction (about 42%), with steel demand at the level of approx. 5.7 million MT used in the construction of
buildings, roads, pipelines, cable lines, steel structures etc. The metals industry for the production of steel structures
(intended for export), tanks and metal containers and other smaller metal products used about 2.8 million tons
of steel products (about 21%). The manufacture of machinery and equipment consumed about 2.1 million MT of
steel products (about 15%), and the main customers were producers of general purpose machines (e.g. bearings,
lifting devices and cooling equipment) and special purpose machines (e.g. mining, construction and agricultural
machines). The automotive industry consumed approx. 1.7 million MT of steel (about 12.5%) used in the production
of vehicles, car bodies and car parts. About 0.6 million MT of steel products (about 4%) were used for the production
of other transport equipment such as vessels, marine constructions and rolling stock. The home appliances industry
consumed about 0.45 million MT of steel (3.5%) for the production of, among others, washing machines, freezers
and cookers. Other industry sectors consumed 0.15 million MT of steel (about 1%).
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The activities of the steel consuming sectors in 2017 increased dynamically. The main factors shaping the
domestic steel products market included: rapid recovery of construction output in the second half of the year due
to large-scale public investments and faster economic growth in the metal, machinery and automotive industries
thanks to good investment demand and export sales. The SWIP (Steel Weighted Industrial Production Index), linking
the level of production activity in the steel consuming sectors with its domestic consumption, increased 9% in 2017,
against a 1% decrease in 2016.

BUILDING AND CONSTRUCTION
By sectors, the building and construction business was the fastest growing branch of the economy in
2017. The construction and assembly output, returned , after a large drop (-14%) in 2016, to the growth path at the
beginning of 2017, recording double-digit increases in the second half of the year thanks to the commencement
of large investment projects, mainly public ones. The investment slowdown in 2016 was related to the transition
from the old EU financial programming to the new one. Spending budget funds for the years 2007 to 2013 was
significantly delayed, and the implementation of the new programming for 2014-2020 was delayed too.
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The domestic housing market was in the expansion phase, and in 2017 the number of dwellings completed
was up 9% and reached a record 178,000 units, exceeding the level of 2008 by 12,000. However, compared to
the previous housing boom, the balance of demand and supply could be observed in this cycle, which limited the
increase in prices. The market for non-residential buildings also continued to recover. In 2017, the area of completed
buildings increased 6%, and revenues from their sale increased 14%. However, the number of new construction
permits has decreased 6%, so in the next year one can expect a slowdown in this segment. The greatest dynamics
was noted in 2017 in the engineering construction segment (+ 17%). The construction of roads and motorways has
been significantly accelerated, with approximately 350 kms to be opened, i.e. 225 kms more than the year before.
Railway investments also recorded an increase, after a very weak year, however, more acceleration should be
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expected only from 2018. The number of building permits for civil engineering increased 7% as compared to 2016.
The business climate indicator in the construction sector was in 2017 at the highest level since, also 2017 saw the
biggest improvements of this index happening.

METALS AND MACHINERY ENGINEERING INDUSTRIES
The metals industry output in Poland has been growing for 7 years. The dynamics in 2017 accelerated and
amounted to almost + 11%. The biggest impact on the growth in the metals industry had a good economic situation
in the segment of steel fabrication, other finished metal products as well as in coatings and machining of metal
elements. The domestic furniture industry shored up producers of smaller metal products yet another year, albeit
with slightly lower dynamics, which increased sales by 7%. The improving economic situation and low base from the
previous year enabled high dynamics of investment spending in the metals sector (+ 19%).
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Source: GUS

The machine industry was the fastest growing industrial sector. The shipments of machinery and equipment
significantly accelerated in comparison to the previous year, up 12.5%. The best situation arose in the segment of
production of general purpose machines and agricultural machinery. The high dynamics was driven by sales to
foreign markets. The exports of machine and electrical equipment was responsible for one-fifth of the increase
in total exports from Poland. The parts for engines were particular best-sellers and this area reported the largest
increases in trade with the USA and Germany. The good economic situation and predictions regarding future order
books improved so that the enterprises of the machinery sector increased their capital expenditures by 11%.
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ECONOMY vs STEEL MARKET
AUTOMOTIVE AND REMAINING TRANSPORT INDUSTRIES
The domestic automotive industry in 2017 was still in its heyday due to the continued growth in demand for
cars in Europe (the number of new registrations increased 4%). It was a record year for Polish producers in terms
of output, employment and exports. Shipments grew 8%. However, the structure of growth changed: the dynamics
of vehicle production decreased, and the dynamics of the production of parts increased. Due to large investment
expenditures in previous years, employment in the industry increased faster. In 2017, 8 large plants were launched,
which plan to employ approx. 3.5 thousand people. Another several thousand new job positions will open in the
near future thanks to investments started this year such as the construction of Mercedes-Benz engine plant for the
Daimler group at Jawor.
The exports of the sector, which accounted for approx. 70% of the production value, recorded high dynamics
in 2017 (up 10%) and exceeded the value of EUR 25 billion.
There is still a trend where the shipments of parts and accessories is growing faster than the production of
the motor vehicles themselves. In addition, in the production of vehicles, the number of delivery vans is increasing
while passenger cars are decreasing. The vehicle lines in Poland shipped in 2017 667 thousand vehicles, up only
1% versus the previous year. FCA Poland (Fiat, Abarth and Lancia) remained the largest car manufacturer, but the
increase in production was due only to Volkswagen Poznań plants. The dynamic growth in the shipments of the
automotive sector in Poland is due to the segment of car parts growing from year to year (+ 11% in 2017), whose share
accounted for 58%.
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Figure 7. Automotive and other transport industry from 2013 to 2017 (y-o-y) [%]
Source: GUS

The sector of remaining transport equipment in 2017 returned to the growth path after the crisis in 2016,
with the dynamics close to 5%, although it was not possible to completely recover losses from the previous year.
The shipbuilding industry was the weakest link in the sector, with a 24% drop in activity. The reason for this was, on
the one hand, the decline in ship orders, and, on the other, the crisis in the fuels industry which transpired to the
offshore industry, which is vital for the domestic shipyards. The production of rolling stock increased (up 15%) thanks
to new tenders from domestic carriers supported by EU funds. The largest Polish railway and tramway rolling stock
companies are slowly recovering from the troubles caused by the weakening of the domestic market in 2016. Newag
increased revenues, and Pesa, threatened by collapse, received new orders.
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HOME APPLIANCES
The production of home appliances in Poland had been increasing for a consecutive year, but the increases
in the last two years were definitely lower than in previous years. The number of new major home appliances reached
22 million units, which allowed the industry to maintain its leading position on the European market. However, white
goods produced in Poland give way to Western competitors in terms of the value of revenues from the sector’s sales.
Poland ranks third in the EU, behind Germany and Italy.
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Figure 8. Manufacture of major home appliances from 2013 to 2017 (y-o-y) [%]
Source: GUS

Among various ranges of major home appliances, the largest increase in production was reported in the
case of washing machines, ovens and dryers, and the decrease was chalked up in the production of dishwashers
and electric ranges. The vast majority of Home appliances is exported (87%), and the domestic market with the
shipments at 6 million units a year is 4 times smaller than the output. Good sales in Europe drive new investments
in the country. The construction of new plants in the coming years was announced by the largest global groups such
as BSH, Whirlpool and Miele.
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STEEL INDUSTRY
OUTPUT
2017 saw 10.3 million metric MT (MT) of crude steel produced in Poland, up 15% as compared to 2017. The
share of BF/BOF steel was higher than that generated in the EAF process. In 2017, 5.7 million MT of BF/BOF steel
(55%) and 4.6 million MT of EAF steel (45%) were produced. The production of EAF steel in relation to 2016 increased
19% and the production of BF/BOF steel was up 11%. The structure steel production profile by steel production
methods from 2013 is presented below.
2017 saw the average utilization of production capacity in the domestic metallurgy decreased 10 % versus
the previous year and amounted to 82%. Both BF/BOF and EAF installations of domestic steelworks are modern
and meet the BAT requirements. The share of Poland in the total EU steel production amounted to 6.1%, up 0.5
percentage points in comparison to 2016.
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Figure 9. Manufacture of crude steel by processes from 2013 to 2017 [M mt]
Source: HIPH

The crude steel production profile reported no significant changes. In the total amount of crude steel
made in Poland, non-alloy, alloy and corrosion-resistant steels accounted for 90%, 10%, and 0.01%, respectively.
Production volume data for main steel products made in Poland in 2013 to 2017 are presented in Table 1.

products

2013

2014

2015

2016

2017

pig iron

4,0

4,6

4,8

4,7

5,1

crude steel

8,0

8,6

9,2

9,0

10,3

hot rolled products

7,4

7,5

7,8

8,0

8,8

Table 1. Manufacture of pig iron, crude steel and hot rolled products from 2013 to 2017 [M mt]
Source: HIPH
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STEEL INDUSTRY
The production of steel finished and hot-rolled products in 2017 amounted to 8.8 million MT, up 10% as
against 2016. The total hot rolled products include:
• flat products accounting for 39.4% (3.5 million MT),
• long products accounting for 60.6% (5.3 million MT).
The share of finished flat products in the total production of hot-rolled products remains below 40% and
was up as much as 4 % in relation to 2016. The hot-rolled products long in 2016 was dominated by bars which
amounted to 2.5 million MT, up 9% as against 2016. The generic breakdown of finished hot-rolled long products is
shown in Figure 10.
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The hot rolled flat products family saw coils/sheet dominating, with production output amounting to 2.9
million MT, up 17% as against 2016. The hot rolled flat products production profile in Poland in 2013 to 2017 is shown
in Figure 11.
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STEEL INDUSTRY
The flat cold-rolled product group recorded an increase in the cold rolled coils and sheets at 952 kT in 2017,
up 6% as compared to 2016. Galvanised coils and sheets were 764 kT, up 36%, while organic coated coils and sheets
were 291 kT, down 2% as compared to the last year (Figure 12).
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Figure 12. Breakdown of cold rolled products from 2013 to 2017 [k mt]
Source: HIPH

The output of steel pipes and tubes including hollow sections in Poland in 2017 amounted to 808 kT, down
4% as compared to the output figure recorded in 2016, and the production of hollow cold-formed sections amounted
to 359 kT, down 19%.
The assortment structure of pipes and tubes manufactured in Poland in 2013 to 2017, broken down into
welded and seamless pipes and hollow section is shown in Figure 13.
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STEEL INDUSTRY
TRADE
Foreign trade in steel products in 2017 increased 8% in volume and 24 % in value as compared to 2016.
The trade balance in 2017, both by volume and value, was negative and amounted to -4.3 million MT and - EUR 3.9
billion, respectively. Changes illustrating the volume of exports, imports, balance of trade in steel products and the
share of imports to apparent consumption in 2013 to 2017 are shown in Figure 14.
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Figure 14. Exports, imports, balance [M mt] in steel products from 2013 to 2017
Source: MF, HIPH

In 2017, the export of steel products from Poland amounted to 6.0 million MT, up 15% versus 2016. Exports
to EU countries accounted for 89% of Polish total exports and, as compared to the previous year, increased 12%. The
major buyers of steel products from Poland were Germany, the Czech Republic and Italy (totalling 58% of exports).
Exports to third countries in 2017 increased 16% with the key buyers being Turkey, Russia and Ukraine (the share of
these three countries in exports outside the EU was 62%).
Steel imports in 2017 amounted to 10.3 million MT, up 6% as compared to the figure recorded in 2016.
Imports from EU countries increased 11% and their share in total imports increased to 82%. Imports from third
countries increased 1% in comparison to 2016. The third countries block saw the largest imports increase recorded
from Moldova, Turkey and India. The highest volume of imports was shipped from Ukraine, Russia and India (these
countries accounted for 67% of imports from third countries).
The steel imports and exports profile in 2017 is presented in Table 2.
ingots and

long products

flat products

pipes and tubes

other

337

2 265

6 863

840

44

3%

22%

66%

8%

1%

561

2 670

2 235

399

134

9%

45%

37%

7%

2%

semi-products
imports
exports

Table 2. Breakdown of exports and imports of steel products in 2017 [k mt][%]
Source: MF

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Polish Steel Association

51

STEEL INDUSTRY
The data presented in Table 3 show that 2017 saw the share of flat products to exports increased significantly
(up 7 %), although the largest exports are still recorded in the sector of long products.
The Polish steel imports are dominated by flat products (their share in 2017 was 66%). Domestic deliveries
of flat products are not able to fully meet the needs of Polish market for these products.
Polish offer of various steel grades and qualities, the share of alloy steels, especially stainless steels and
some high value-added steel products, is still too small in relation to the home market needs.

APPARENT STEEL USE
The apparent consumption of finished steel products in Poland in 2017 amounted to 13.5 million MT and was
up 3% versus 2016. The increase was the effect of sustained high levels of consumption in all quarters of 2017 and
of the increase in the consumption of pipes and long products. The largest increase was recorded in the apparent
consumption of tubulars and hollow sections (up 9 %), smaller in flat products (up 1%) and long products (up 5%).
In the structure of domestic consumption of finished metallurgical products, flat products prevailed and
accounted for 55% of all apparent consumption. The share of long products in total consumption accounted for 36%,
while that for tubes and hollow sections represented the remaining 9%. The volumes and changes in the consumption
of finished rolled products in 2013 to 2017 are presented in Table 3 and Figure 15, respectively.

products

2013

2014

2015

2016

2017

total, of which

10,3

12,3

12,5

13,1

13,5

long products

3,4

4,5

4,6

4,7

4,9

flat products

5,9

6,7

6,9

7,3

7,4

tubes and hollow sections

1,1

1,1

1,0

1,1

1,2

Table 3. Apparent consumption of finished steel products from 2013 to 2017 [M mt]
Source: HIPH
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ECOLOGY
2017 was a very important year for the industry in terms of environmental protection. Intensive work on the
reform of the EU ETS continued throughout the year. In February 2018, new regulations on emissions trading and
free allowances within the industry cap for 2021 to 2030 entered into force.

EU ETS REFORM
More than 2 years after the publication of the draft EU ETS Directive by the European Commission,
a compromise text was adopted on the principles applicable to the EU ETS system in the fourth trading period, i.e.
in the years 2021 to 2030. The final decisions were made under the so-called Trilogue during the sixth meeting of
the three EU institutions, i.e. the Commission, the Council and the EP, which ended on November 9, 2017. The text
proposal was already pre-approved within the Council (vote at the meeting of EU ambassadors on November 22,
2017) and partly by the European Parliament (vote of the EP ENVI Committee on November 28, 2017).
On 27 February 2018, the Council formally approved the reform of the EU Emissions Trading Scheme (ETS)
for the post-2020 period.
The revised ETS Directive is an important EU step towards the goal of reducing greenhouse gas emissions
by 2030 by at least 40%, as assumed by the EU 2030 climate and energy framework and commitments made under
the Paris Agreement.
The ETS reform introduces the following new elements:
• the total emissions cap will be reduced by 2.2% annually (Linear Reduction Factor - LRF);
• by the end of 2023, the number of allowances transferred to the Market Stability Reserve (the feeding rate) will
temporarily double;
• in 2023 a new mechanism restricting the validity of allowances in the Market Stability Reserve to a certain level
will become effective.
In addition, the revised ETS Directive contains a number of new provisions designed to protect industry against the
risk of carbon leakage and against the application need for a cross-sectoral correction factor (CSCF):
• the percentage of allowances for the auctioning will be 57%. It also provides for its conditional reduction of 3%
in the case of the CSCF application. It would then be used consistently for all sectors;
• revised rules for the allocation of free allowances will allow better adjustment to real production levels and the
indicators used to determine the allocation will be updated;
• the sectors most exposed at risk of carbon leakage or relocating production outside the EU will receive full free
allocations. The free allocation rate for sectors less exposed to carbon leakage will be 30%. After 2026, the
gradual removal of free allocations for less exposed sectors will begin, with the exception of the heating sector;
• the New Entrants Reserve will initially include unused allowances from the current period of 2013-2020 and
200 million allowances from the MSR. A maximum of 200 million units will return to the MSR if they are not
used in the period 2021 to 2030;
• The Member States may still compensate for indirect carbon costs in line with State Aid rules. The provisions on
reporting and transparency were also adjusted.

IRON AND STEEL CARBON EMISSIONS
In 2017, verified CO2 emissions for iron and steel making installations amounted to 7.3 million metric tonnes
[MT] while the allocated allowances amounted to 8.7 million MT; for power generating installations, the carbon
emissions amounted to 5.5 million MT (the allocations amounted to 0.7 million MT), and for coke making installations,
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the carbon emissions amounted to 1 million MT (1.1 million MT allocated). One should bear in mind that due to heat
flows between heat and power plants and the iron and steel making plants, and due to the principle that the heat
recipient receives emission allowances for that heat, part of the emission allowances are granted to the iron and
steel making plants to cover emissions of the heat and power plant.
In the iron and steel making industry, 6 power generating installations, 37 iron and steel making installations
and 2 coking installations participate in the ETS regime.
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Figure 16. Verified CO2 emissions of the iron and steel industry in 2015 through 2017 [million MT]
Source: KOBIZE

In 2017, within gaseous emissions of the domestic steel industry, the largest share was by CO2 emission
(98%). Emissions of other gases: NO2, SO2, CO totalled approximately 2% Figure 17. The average verified CO2 emissions
per tonne of hot metal in Poland were 0,75 MT.
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Source: HIPH
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COKE MAKING INDUSTRY
COKE MARKET
Blast furnace steel making is the main receiver of coke. Around 570 million MT of blast furnace coke are
used worldwide, of which more than 80% in Asia and about 6% in the EU. Global production of hot metal in 2017,
after a year of stagnation, increased 1.5%, i.e. by as much as 17 million tonnes. The EU reported an increase in hot
metal production of almost 3%. The steel making in the EU consumed about 33 million tons of blast furnace coke,
i.e. 80% of the total EU coke consumption. Coke import accounted for approx. 20% of coke consumption, and Poland
is main coke supplier. Because the coke market is a global market, coke from Poland competes with the supply of
this raw material not only from Europe, but also from around the world including from China, Russia, Japan and
Colombia. In 2017, the export of Chinese coke decreased significantly, i.e. by 20% down to 8 million MT (10 million MT
in 2016) due to its high prices and limited exports to Japan and India.
Price quotations for blast-furnace coke on the European market in 2017 amounted to an average of USD
303 per ton, up 55% as compared to 2016. The prices of coking coal, a raw material for the production of coke,
depend heavily on the demand on the global steel and metals market. The boom in this market in 2017 translated
into an increase in coking coal prices. Changes in coking coal prices in 2017 were also influenced by one-off events:
supply restrictions resulting from weather conditions (cyclone Debbie in Australia), geological problems (Australia,
USA) and logistics (congestion in coal terminals in Australia and the USA, problems in rail transport).

OWNERSHIP AND GOVERNANCE
In Poland, the largest coke producers are coke plants integrated with ArcelorMittal –owned steel mills, and
the coking plants of JSW are the largest non-integrated producer. In 2017, coke producers in Poland had 6 coke
plants with 26 coking batteries. The total production capacity of the coking plants amounted to 10.4 million MT.

Coke plant

Current number of batteries

Capacity [M mt]

JSW Koks S.A.

7

4,0

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A.

6

0,6

ArcelorMittal Poland S.A. Unit Zdzieszowice

8

4,2

ArcelorMittal Poland S.A. Unit Krakow

1

0,6

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

3

0,8

Carbo-Koks Sp. z o.o.

1

0,2

Total

26

10,4

Table 4. Polish coke making capacity in 2017 [M mt]
Source: HIPH, JSW Koks S.A.

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Polish Steel Association

55

COKE MAKING INDUSTRY
COKE OUTPUT AND SALES VOLUMES
Along with Germany, Poland is the largest coke maker in the EU. In 2017, domestic coking plants produced
9.25 million MT of coke, down 3% as compared to 2016. The utilisation rate of Poland’s coke making capacity
amounted to approximately 91%, down 3 percentage points as compared to 2016.
In 2017, the volume of exports amounted to 6.51 million MT, down 6.5% y-o-y. The share of exports to the
total coke output decreased 3 percentage points and amounted to 70%.
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Figure 18. Coke output and exports volumes in Poland from 2013 to 2017 [M mt]
Source: GUS, MF, opracowanie HIPH

The shipments to the European Union accounted for 66% of exports and decreased 13% as compared to
the previous year. The growth dynamics was recorded in the case of sales outside the EU (up 7% y-o-y).
The largest recipient of Polish coke was Germany (their share at approx. 22%), where sales decreased 1%
y-o-y, Austria (about 13 % share) – with increase in exports of 8% y-o-y - and India (12% share) - increased exports
of 19% y-o-y.

INVESTMENTS
•

JSW invests into an intelligent mine to ultimately achieve the share of coing coal output at ca. 85% of its
entire production. Together with the Polish Development Fund PFR and the National Centre for Research
and Development NCBiR, JSW intends to implement and co-finance this project. The Intelligent Mine Project
will allow the implementation in the Polish mining sector of advanced organisation, production, logistics and
transport system, management and monitoring developments. JSW focused on software that is to model
the deposits so that it is known exactly how thick the coal seams are, of what quality and what are the coal
parameters.
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•

The ArcelorMittal coking plant at Zdzieszowice officially completed the modernisation works of the By-Products
Division commenced in 2013. The total value of the investment is PLN 205 million, and over the last decade the
Coking Plant completed improvement projects with a total worth of over PLN 800 million. The purpose of this
project is to meet the IED law requirements coming into force in autumn 2018 regarding industrial emissions by
implementing BAT (Best Available Techniques) in the coke oven gas cleaning processes. The project facilities are
used to clean the coke oven gas arising during the coal coking process. New process areas were added to the ByProducts Division including advanced deacidifying and stripping columns, a new reactor for catalytic ammonia
decomposition, Claus installations for hydrogen sulphide recovery and many other components of technological
infrastructure. This modernization effort brought about the shutdown of the sulfuric acid plant, which resulted
in the total elimination of emissions to the environment from this unit.

•

On 20 December 2017, a new coking battery was launched at the Victoria coking plant in Wałbrzych. Consequently,
the production capacity of the coking plant will increase 20% to 600,000 tons of coke per year. The investment
project was started in 2012 when the coking plant was still a member of Jastrzębska Spółka Węglowa Group. To
date, five coking batteries with a production capacity of 100,000 MT each were operating at Victoria. In total, it
produced 500 thousand MT of coke annually including over 400,000 MT of special foundry coke.

•

At the end of November 2017, a new coke battery no 4 bis with an annual production capacity of 225 thousand
MT was opened at Koksownia Częstochowa Nowa, which increased coke production capacity of this coking plant
to 800,000 MT.
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REFRACTORY INDUSTRY
2017 was favorable for manufacturers of refractory materials in Poland, which is associated with the
general economic situation and the increase in steel production. The share of the steel industry among users of
refractory materials produced increased in relation to the previous year by nearly 3 percentage points (Figure 1).
Good results are largely due to activities on international markets.
This was not an easy year due to significant changes in the commodity market. China remains the main
supplier of refractories, where documented world resources of graphite are estimated at 50%, magnesite at 25%,
and bauxite at 2.5%. China’s regulations on the reduction of greenhouse gas emissions and increased controls introduced at the beginning of the year resulted in the closure of most raw material supplying plants, resulting in a sharp
rise in prices, especially of the magnesia clinker, alumina, bauxite and graphite. In the case of the latter, the output
limitation was related to restrictions on trade in dynamite in China, but the increase in prices also resulted from the
operational problems of other world producers. Graphite shortages affected not only the situation of manufacturers
of refractory materials, but also resulted in a radical increase in prices of graphite electrodes, which was also felt by
the steel industry.
Despite these difficulties, the production of refractory materials in Poland increased over 8% as compared to
the previous year, with exports on the increase and the very favourable balance of foreign trade maintained. The
utilisation rate of existing production capacities increased and brought effects of new technological lines having
been commissioned. Concrete results were achieved by operations of the special caster sealing system and special
prefabricates production lines launched in 2016 at the Vesuvius factory at Skawina. Undertaking production of fused
magnesia clinker at ZM Ropczyce enabled partial independence from import of this raw materials.
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Figure 19. Refractory production consumption profile – refractory products made in Poland in 2017, [%].
Source: Refractory makers Association
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REFRACTORY INDUSTRY
OWNERSHIP AND GOVERNANCE
2017 saw no significant organisational changes in the refractory industry in Poland. It comprises four large
plants including two, namely of Vesuvius Poland Sp. z o.o. at Skawina and of ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.
in Kraków, which are members of large international corporations, and the other two are Zakłady Magnezytowe
Ropczyce SA (a listed company with domestic capital) and Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów SA (with a small
foreign capital). Other producers are smaller plants based on domestic ownership 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.

PRODUCTION AND TRADE
The sales value of refractory materials manufactured in Poland in 2017 increased approx. 11.5% as compared
to the previous year while sales volumes were up approx. 8%. The production output breakdown is presented in
Figure 19, and Figure 21 presents profile changes in 2013 – 2017.
The production of refractories exceeded national needs by ca. 1/3, while the domestic requirements were
met by imports in more than half. Exports increased nearly 7.2% and amounted to 245,000 which accounted for
nearly 73.3%. Imports increased about 12%.
The foreign trade balance in both volume and value terms was positive and growing. This trend has been
maintained for years.
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Figure 20: Refractory output, imports, exports and domestic consumption during 2013-2017 [k mt].
Source: Refractory makers Association
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REFRACTORY INDUSTRY

Refractory product

Output [k mt]

Percentage [%]

silica

0,5

0,2

fire-clay

47,0

14,1

high-alumina

41,0

12,3

basic

134,0

40,1

insulation

4,0

1,2

specialty

63,5

1,0

Unshaped material

104,0

31,1

Total

334,0

100

Shaped material

Table 5. Refractory output breakdown in Poland in 2017 [k mt, %]
Source: Refractory makers Association
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Figure 21: Refractory output breakdown in Poland from 2013 to 2017 [k mt].
Source: Refractory makers Association
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RESEARCH & DEVELOPMENT
THE INNOSTAL STEEL SECTORAL SCHEME
Anticipating the need for a financial support for innovation in the steel sector in Poland, Polish Steel
Association embarked four years ago upon an initiative to launch a sectoral program for steel by NCBiR or the National
Research and Development Centre. In October 2015, NCBiR decided to establish the INNOSTAL sector program to aid
the competitiveness and innovation of the Polish steel industry. This Scheme is financed from funds under the 1.2
Sectoral R&D Scheme as part of the Intelligent Development Operational Program (OP IR).

SCHEME OBJECTIVE
The main objective of the Scheme is to increase the competitiveness and innovativeness of the Polish
economy in the area of steel industry and related sectors in the 2026 horizon by funding research and development
works of steel companies, which will aid them significantly in their further development.

THE SCHEME SCOPE
The Scheme formulates strategic directions of scientific research and development works for the Polish
steel sector, which are the basis for the development of strategic problem areas resulting directly from the National
Research Program, National Smart Specializations and in line with the priority directions of research currently
conducted in Europe and the world.
The thematic scope of the INNOSTAL Scheme was categorised in six research areas. Within these areas,
a total of 20 research themes are divided into 96 issues. The list of research areas is as follows:
1.
New and improved steel products and steel making technologies,
2.
New and improved input and alloy materials for steel making,
3.
Recovery and recycling of raw materials from metallurgical waste and scrap,
4.
Optimisation of energy consumption, input materials, utilities and steel making tools and equipment,
5.
Innovative systems and technologies to reduce harmful emissions into the environment,
6.
Innovative solutions to modernise and steel making processes.
The beneficiaries of the INNOSTAL Scheme may only be entrepreneurs/consortia of entrepreneurs based in
Poland and R&D institutions/universities which may participate in projects only as subcontractors.

FIRST INNOSTAL SCHEME COMPETITION
The first competition was announced on April 28, 2016. The call for proposals took place on June 1 to
September 15, 2016. The substantive evaluation was completed on December 14, 2016. The competition saw 21
applications submitted for co-financing of almost PLN 145 million. After the substantive assessment, 20 applications
submitted by 13 companies qualified for co-financing for a total of PLN 134 million.
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RESEARCH & DEVELOPMENT
SECOND INNOSTAL SCHEME COMPETITION
The second competition announced by the NCBR on August 8, 2017, the amount of PLN 95 million was
allocated. By December 8, 2017, 26 applications were received for the requested co-financing amounting to PLN 158
million, with the value of PLN 346 million of qualified costs.
16 applications from them successfully passed the substantive evaluation and received co-financing in the total
amount of PLN 87 million.

INNOSTAL SCHEME FOLLOW-UP
The first two competitions were conducted as part of the pilot period of the Scheme. After their completion,
NCBiR carried out an evaluation study by analysing documents and statistical data, interviews, surveys and expert
panels. On the basis of this research, the purposefulness of the Scheme will be determined and the dates, number
and budgets of subsequent competitions will be defined. According to the framework schedule of INNOSTAL Scheme,
another competition will be announced in the second half of 2018. Until the closure of the Polish Steel Industry
edition, no information about the next competition was given, therefore you are encouraged to consult our website
www.hiph.org where notifications of next competitions will be published including other relevant information about
the INNOSTAL Scheme.
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CZŁONKOWIE HIPH / MEMBERS

Air Liquide Polska Sp. z o.o.

Akademia Górniczo-Hutnicza

ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

al. Mickiewicza 30 , 30-059 Kraków

www.airliquide.com/pl/polska

www.wmiim.agh.edu.pl

Alchemia S.A.

ArcelorMittal Poland S.A.

ul. Jagielońska 76, 03-301 Warszawa

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

refractories.arcelormittal.com

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

CMC Poland Sp. z o.o.

Cognor S.A.

ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

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

www.cmc.com
www.ferrostal.com.pl
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CZŁONKOWIE HIPH / MEMBERS

FERRUM S.A.

HANSPED Transport i Spedycja Anna Hanusiak S.J.

ul. Porcelanowa 11, 40-246 Katowice

ul. Lompy 7/3 , 40-040 Katowice

www.ferrum.com.pl

www.hansped.pl

Harsco Metals Polska Sp. z o.o.

HUTA ŁABĘDY S.A.

ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice

www.harsco-m.com

www.hutalab.com.pl

Huta Pokój S.A.

Huta Zabrze S.A.

ul. Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska

ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze

www.huta.eu

www.hutazabrze.com.pl

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.

ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice

ul. Kucelińska 22, 42-207 Częstochowa

www.imz.pl

huta.isd-poland.com

Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem

JSW Innowacje S.A.

ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa

ul. Paderewskiego 41, 40-282 Katowice

www.iphgz.pl

www.jswinnowacje.pl
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CZŁONKOWIE HIPH / 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

Politechnika Śląska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

al. Armii Krajowej 19 , 42-200 Częstochowa

ul. Krasińskiego 8b, 40-019 Katowice

www.wip.pcz.pl

www.wimim.polsl.pl

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami
Wtórnymi „HERMEX” Adam Czech

Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o.

ul. Zielona 2, 42-284 Herby

www.hermex.pl

ul. Gołonoska 138a, 42-523 Dąbrowa Górnicza

www.puwhkw.pl

RAVEN PL Sp. z o.o.

Re Alloys Sp. z o.o.

ul. Portowa 18k, 44-100 Gliwice

ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne

www.ravenpl.pl

www.realloys.pl

Stowarzyszenie Producentów
Materiałów Ogniotrwałych

Śląskie Towarzystwo Handlowe KUPIEC S.A.
ul. Józefa Lompy 8, 41-400 Mysłowice

ul. Toszecka 99, 44-101 Gliwice

www.kupiecsa.pl
www.spmo.gliwice.pl
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CZŁONKOWIE HIPH / MEMBERS

Walcownia Rur Silesia S.A.

WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o.

ul. Stalmacha 8 , 41-100 Siemianowice Śląskie

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

www.wrsilesia.pl

www.weglokoks-stal.pl

„WOBI – STAL” Sp. z o.o.

Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa

www.wobistal.pl

www.ropczyce.com.pl
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