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Jest szansa na ożywienie
Rozmowa z Krzysztofem Litwinem, dyrektorem handlowym MTL

Czy pol ski ry nek sta li nie rdzew nych do szedł już do sie bie
po za ła ma niu z dru gie go kwar ta łu te go ro ku? 

Pierw sze wra że nie, kie dy przy glą dam się ana li zom sprze da ży, skła -
nia ło by do po sta wie nia wła śnie ta kiej te zy. Nie ste ty, stu diu jąc do głęb -
nie struk tu rę owej sprze da ży, do strze gam ra czej wzmo żo ną ak tyw ność
firm han dlo wych uzu peł nia ją cych za pa sy w oba wie przed ro sną cy mi
ce na mi niż głę bo ki wzrost za po trze bo wa nia pły ną cy od firm pro duk -
cyj nych i pod mio tów re ali zu ją cych in we sty cyj e. Za uwa żal ne jest pew -
ne oży wie nie w tych ob sza rach, lecz je go ska la nie skła nia do nad mier -
ne go en tu zja zmu. W obec nej sy tu acji naj bli żej mi do stwier dze nia, że
po pyt jest na pę dza ny ce ną, a wła ści wie per spek ty wą jej wzro stu.

Jak kształ tu je się sprze daż Pań stwa fir my w po rów na niu
z ana lo gicz nym okre sem 2019 r.?

Spo glą da jąc na du że licz by mo gę po wie dzieć, że chy ba wy cho dzi my
z pierw szej fa li kry zy su obron ną rę ką. Od stycz nia do sierp nia 2020 r.
za no to wa li śmy 2-pro c. wzrost wiel ko ści sprze da ży. Re zul tat ten uda ło
się uzy skać m.in. dzię ki re we la cyj ne mu I kw. Wspo mnia ny wzrost nie
był roz ło żo ny rów no mier nie ani w cza sie, ani w gru pach pro duk to wych.
Na do bry wy nik za pra co wa ły głów nie wy ro by pła skie, ze wzro stem
o 5,5 proc., li cząc rok do ro ku. Ru ry i alu mi nium za cho wa ły ubie gło rocz -
ny po ziom, a prę ty za li czy ły kil ku na sto pro cen to wy spa dek. 

Jak mo że się zmie niać ko niunk tu ra na ryn ku? 
Jed en z czyn ni ków, któ re bę dą o tym de cy do wać, to bez wąt pie nia

ce na ni klu. Mi mo że w ostat nim cza sie stra ci ła ona bez po śred ni i szyb -
ki wpływ na kształ to wa nie się cen sta li nie rdzew nych, to jed nak nie po -
win ni śmy o niej za po mi nać. Nie spo dzie wa ny, trwa ją cy kil ka dni spa -
dek no to wań mo że po now nie za siać nie pew ność i ostu dzić za pę dy za -
ku po we tych, któ rzy my śle li, że „ta nio już by ło”. 

Na ryn ku kra jo wym, po za ce ną, czyn ni kiem ma ją cym naj sil niej szy
wpływ na roz wój ko niunk tu ry bę dą in we sty cje. Je śli zo sta ną od mro żo -
ne przed się wzię cia w sek to rze przed się biorstw, to jest szan sa, że po pyt
się nie za ła mie.

Jak oce nia Pan sku tecz ność obo wią zu ją ce go od lip ca te go ro -
ku no we go sys te mu ochro ny ryn ku we wnętrz ne go UE
przed nad mier nym im por tem sta li?

Po dzie le nie okre su roz li cze nio we go na kwar ta ły wpro wa dzi ło po trzeb -
ny spo kój i odro bi nę prze wi dy wal no ści. Po raz pierw szy od daw -
na uczest ni cy ryn ku mo gli coś za pla no wać bez po czu cia po dej mo wa nia
nad mier ne go ry zy ka. Eu ro pej scy pro du cen ci byli w stanie rów no mier nie
roz ło żyć pro duk cję, a dys try bu to rzy zde fi nio wać swo je port fe le za ku pów,
za rów no co do kie run ku, jak i wiel ko ści do staw, bez obaw o ko niecz ność
pła ce nia cła. Praw do po dob nie ta sie lan ka zo sta nie za kłó co na już
w pierw szych mie sią cach no we go ro ku. Chy ba że KE za wcza su po dej mie
dzia ła nia i po zna my re gu la cje, któ re bę dą obo wią zy wać od lip ca 2021 r.,
choć ta ki sce na riusz praw do po dob nie  zo sta nie w sfe rze ma rzeń. 

Mam na dzie ję, że nie po peł nię faux -pas, je śli  sko rzy stam ze spo sob -
no ści, ja ką da je moż li wość pu blicz nej wy po wie dzi, i na ła mach „No wej
Sta li” po dzię ku ję pra cow ni kom MTL, za szcze gól ną mo bi li za cję w trud -
nym okre sie dru gie go kwar ta łu 2020 r. By ły oba wy o przy szłość, ner -
wy i trud ne de cy zje. To wła śnie w tym cza sie w spo sób szcze gól ny od -
czu łem, że wszy scy za gra li o wspól ny cel jak praw dzi wa dru ży na. Bar -
dzo za to dzię ku ję.                                                                 Roz ma wiał: NS


