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wskaź ni ku ro ta cji li czo nym w dniach. War to wspo -
mnieć, że tyl ko w Pol sce po sia da my w ma ga zy nie pra -
wie 1 tys. ton wy ro bów dłu gich. Pod tym wzglę dem
sta no wi my wy ją tek. BHH Mi kro hu ta tym cza sem
z pew no ścią za in we stu je w urzą dze nia, któ re ma ją do -
pro wa dzić do opty ma li za cji kosz tów oraz od mro że nia
ist nie ją cych już mo cy wy twór czych. Rów nież w przy -
pad ku BHH Mi kro med pla nu je my uzu peł nie nie par ku
ma szy no we go o no we ob ra biar ki, któ re nie ty le zwięk -
szą mo ce, co wpły ną na skró ce nie cza su pro duk cji. 

Kie ru je Pan gru pą Val bru na w Pol sce od koń -
ca 2020 r. Wcze śniej był Pan zwią za ny z in ny mi
sek to ra mi prze my słu. Czy za sko czy ła Pa na
czymś bran ża sta li nie rdzew nych?

Sek tor ten po zy tyw nie mnie za ska ku je przede
wszyst kim po zio mem marż, ale też pro fe sjo na li zmem
wła ści cie li ta kich firm, jak np. Val bru na, któ rzy po tra -
fią bu do wać i re ali zo wać da le ko sięż ne stra te gie. Ko lej -
nym za sko cze niem jest wszech stron ność za sto so wań
sta li nie rdzew nych. Ca ły czas od kry wam ko lej ne apli -
ka cje, w któ rych nie spo dzie wał bym się, że ma te riał
ten mo że być uży ty. 

Roz ma wiał: AML

Peł na wer sja roz mo wy zo sta ła opu bli ko wa na
na ka na le YouTu be Sto wa rzy sze nia Stal Nie rdzew na. 

Po zy tyw nym zja wi skiem, z ja kim bę dzie my mie li
do czy nie nia w 2022 r., bę dzie unor mo wa nie sy tu acji
w bran ży mo to ry za cyj nej. Kry zys wy wo ła ny bra ka mi
w do sta wach pół prze wod ni ków po wi nien za ni kać. To
waż ne, gdyż Pol ska jest za ple czem eu ro pej skie go sek -
to ra au to mo ti ve. 

Pod su mo wu jąc – w 2022 r. ocze ku je my wie lu tur bu -
len cji w ska li ma kro. Na to miast je że li cho dzi o na sze
bez po śred nie oto cze nie, to nie ma my po waż niej szych
obaw. Re ali za cję do staw ma my za pew nio ną na wie le
mie się cy do przo du. Za kła da my też, że wciąż bę dzie
rósł po pyt na na sze wy ro by. 

To mu si wpły nąć na de cy zje in we sty cyj ne. Pro -
szę po wie dzieć, ja kie są pla ny Val bru ny w tym
za kre sie. 

Gru pa Val bru na sys te ma tycz nie bu du je swo ją po zy -
cję na glo bal nym ryn ku. Nie daw no prze pro wa dzi ła zna -
czą ce akwi zy cje hut na ryn kach Ame ry ki Pół noc nej.
Obec nie trwa ją pra ce nad roz wo jem ich mo cy wy twór -
czych. Na to miast w Eu ro pie, w tym w Pol sce, kon cen -
tru je my się przede wszyst kim na usu wa niu wą skich
gar deł w pro ce sach pro duk cyj nych i biz ne so wych. 

Dla Val bru ny ozna cza to bu do wa nie prze wa gi kon -
ku ren cyj nej, cho ciaż by po przez utrzy my wa nie wy so -
kich za pa sów ma ga zy no wych, ale o ak cep to wal nym
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Pod su muj my 2021 r. Był to nad zwy czaj ny okres,
je że li cho dzi o ko niunk tu rę w sze ro ko ro zu mia -
nej bran ży me ta lo wej. Jak oce nia go Pan z punk -
tu wi dze nia gru py Val bru na?

Chy ba nie bę dę ory gi nal ny, je śli stwier dzę, że 2021 r.
to na praw dę bar dzo do bry czas dla na szej bran ży. Je go
szcze gó ło wa oce na za le ży od te go, o któ rej ze spół ek
gru py jest mo wa. Val bru na to ro dzin na wło ska fir ma.
W Pol sce po sia da trzy pod mio ty. Pierw szym jest Val -
bru na Pol ska – dys try bu tor wy ro bów dłu gich gru py
Val bru na ze sta li nie rdzew nych oraz ze sto pów ni klu
i ty ta nu, jak rów nież pro du cent pła sko wni ków cię tych
ze sta li nie rdzew nej. Po zo sta łe dwie spół ki to BHH Mi -
kro hu ta – wy twór ca dru tów ze sta li nie rdzew nych oraz
BHH Mi kro med – pro du cent im plan tów or to pe dycz -
nych i trau ma to lo gicz nych dla lu dzi oraz zwie rząt. 

Każ da z tych firm funk cjo nu je na osob nym ryn ku i ma
od mien ne mo de le biz ne so we. Je że li cho dzi o Val bru nę
Pol ska, to 2021 r. był dla fir my nie zwy kle ko rzyst ny. Osią -
gnę li śmy bar dzo do bre wy ni ki. Po za tym, co waż ne, uda -
ło się nam umoc nić swo ją po zy cję na ryn ku, zdo by li śmy
wie lu no wych klien tów.

BHH Mi kro hu ta, któ ra jest rów nież przed sta wi cie -
lem sek to ra wy ro bów dłu gich, dzia ła w bar dzo spe cy -
ficz nym oto cze niu. Fir ma ta jest naj więk szym pro du -
cen tem dru tów ze sta li nie rdzew nych w Eu ro pie Środ -
ko wo -Wschod niej. Do star cza my na sze wy ro by tyl ko
do osta tecz nych od bior ców. Za zwy czaj pra cu je my z na -
szy mi klien ta mi w sys te mie pro jek to wym, na pod sta -
wie wie lo let nich kon trak tów. Rok 2021 umoc nił po zy -
cję BHH Mi kro hu ty w swo jej bran ży. To waż ne, gdyż
sek tor ten dość dy na micz nie się roz wi ja, od bie ra jąc
udzia ły ryn ko we do staw com al ter na tyw nych ma te ria -
łów, w szcze gól no ści dru tów ze sta li czar nej. 

Ostat nia z na szych firm, czy li BHH Mi kro med, to
bar dzo cie ka wy pod miot. Jest to naj star szy pro du cent
im plan tów w Pol sce. W mi ja ją cym ro ku ry nek me dycz -
ny, na któ rym dzia ła BHH Mi kro med, nie ste ty nie przy -
ra stał. Szpi ta le, ze wzglę du na ogra ni cze nie pla no wa -
nej licz by ope ra cji, zmniej szy ły za mó wie nia na im plan -
ty. Jed nak dzię ki ja snej stra te gii roz wo ju oraz eks pan -
sji za gra nicz nej rów nież BHH Mi kro med za no tu je
na ko niec 2021 r. bar dzo do bre wy ni ki. 

Ja kie głów ne czyn ni ki de cy do wa ły o kształ to wa -
niu ko niunk tu ry w sek to rach, w któ rych dzia ła
gru pa Val bru na?

O bie żą cej ko niunk tu rze de cy du ją dwa ro dza je czyn -
ni ków zwią za nych z po py tem oraz po da żą. Za cznij my
od tych pierw szych. Od wie lu mie się cy w na szym sek -
to rze ma my do czy nie nia ze zwięk szo nym za po trze bo -

wa niem ryn ku. Sy tu acja w sze ro ko ro zu mia nym prze -
my śle jest ko rzy st na, co po ka zu ją m.in. wskaź ni ki PMI
utrzy mu ją ce się mniej wię cej od czerw ca 2020 r. na po -
zio mie po wy żej 50 pkt (ozna ka po pra wia ją cej się ko -
niunk tu ry – red.). 

Istot ny z na sze go punk tu wi dze nia jest rów nież
trend, któ ry ob ser wu je my, współ pra cu jąc z du ży mi
klien ta mi – przed się bior stwa mi zaj mu ją cy mi istot ne
miej sce w eu ro pej skich łań cu chach do staw. Otrzy mu ją
oni co raz wię cej zle ceń od swo ich part ne rów biz ne so -
wych. Ozna cza to prze su nię cie za mó wień z kra jów spo -
za UE do państw we wnątrz Wspól no ty. Nie cho dzi
o prze no sze nie pro duk cji tyl ko z Azji, ale też np. z USA,
Wiel kiej Bry ta nii czy kra jów afry kań skich. Do Eu ro py
wra ca co raz wię cej za mó wień, co kreu je ro sną cy po pyt.
To jest wy raź ny trend. 

Obec nie w Val bru nie Pol ska i BHH Mi kro hu ta, co
wy nika ze stra te gii fir my, sku pia my się na roz wo ju
współ pra cy z bran ża mi o wy so kiej war to ści do da nej,
ta ki mi jak prze mysł lot ni czy, obron ny oraz me dycz ny.
Przy oka zji chciał bym po świę cić kil ka słów ostat nie mu
z wy mie nio nych sek to rów. Choć, jak wspo mi na -
łem, 2021 r. przy niósł sta gna cję na tym ryn ku, to ilość
sta li nie rdzew nej wy pro du ko wa nej dla bran ży me dycz -
nej zna czą co wzro sła. A to dla te go, że po ja wi ło się kil -
ka cie ka wych li nii pro duk to wych, głów nie dla zwie rząt. 

Co do czyn ni ków po da żo wych – tak jak w ca łej bran -
ży, rów nież w sek to rze wy ro bów dłu gich ze sta li nie -
rdzew nych ob ser wu je my ogra ni cze nie im por tu z kra -
jów azja tyc kich. Choć trend ten nie jest tak wy raź ny
jak w przy pad ku wy ro bów pła skich. 

Cze go mo że my się spo dzie wać w 2022 r.?
Nad cho dzą cy rok przy nie sie wie le tur bu len cji.

W ska li ma kro eko no micz nej spo dzie wa my się pro ble -
mów zwią za nych np. z kosz ta mi ener gii. Ich wzrost od -
czu wa my już dziś, cho ciaż by w ce nach sta li nie rdzew -
nych. Wszy scy jej pro du cen ci zre wi do wa li swo je cen ni -
ki, wpro wa dza jąc do nich do dat ko we opła ty zwią za ne
wła śnie z kosz ta mi ener gii. To jest zu peł nie no we zja -
wi sko, któ re po ja wi ło się do pie ro pod ko niec 2021 r.
Moż na się jed nak spo dzie wać, że do dat ko we opła ty bę -
dą obo wią zy wać przez ca ły 2022 r. 

Nie ste ty, trze ba się też li czyć z ogra ni cze nia mi
na ryn ku lo gi stycz nym. Do ty czyć one bę dą głów nie
trans por tu mor skie go, ale co raz czę ściej się mó wi, że
w Eu ro pie pro ble mem mo że być tak że trans port ko ło -
wy. Je go ce ny bę dą za pew ne ro sły, co wy ni ka z fak tu, iż
dro że ją pa li wa, ale też bra ku je kie row ców. Tym cza sem
trans port ko ło wy jest ba zą dla lo gi sty ki wy ro bów ze
sta li nie rdzew nych. 

Tym, cze go się oba wia my naj bar dziej, jest nie kon tro -
lo wa na de pre cja cja pol skiej wa lu ty oraz ro sną ca in fla -
cja. Oba zja wi ska prze kła da ją się ne ga tyw nie na struk -
tu rę na szych kosz tów. 

Od wielu miesięcy rośnie popyt na nasze wyroby. Liczymy, że podobnie
będzie w 2022 r. – mówi Piotr Babst, dyrektor generalny Valbruna Polska. 

Przemysł wraca do Europy

Nasi klienci
– przedsiębiorstwa
zajmujące istotne
miejsce
w europejskich
łańcuchach dostaw
– otrzymują coraz
więcej zleceń
od swoich
partnerów
biznesowych.
Oznacza to
przesunięcie
zamówień z krajów
spoza UE
do państw
Wspólnoty.

F
O

T
. 
A

r
c

h
iw

u
m


