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down spo wo do wa ny pan de mią wpły nął
na wszyst kie sek to ry prze my sło we, w któ rych
funk cjo nu ją na si klien ci. Od no to wa li śmy spa -
dek za mó wień, szcze gól nie u part ne rów po -
wią za nych z bran żą au to mo ti ve. 

Du żo uwa gi po świę ci li śmy kwe stiom
zwią za nym z za rzą dza niem kosz ta mi, ma ga -
zy nem oraz ścią gal no ścią zo bo wią zań. Sta le

mo ni to ru je my wszyst kie sek to ry, w któ rych
dzia ła my, oraz sy tu ację u na szych klien -
tów. Trud no prze wi dzieć, cze go mo że my się
spo dzie wać w ko lej nych mie sią cach. Ma my
na dzie ję, że sy tu acja ryn ko wa przy naj mniej
się nie po gor szy i mi mo że te go ro ku nie bę -
dzie moż na za li czyć do uda nych, to li czy my,
że ostat nie mie sią ce nie co od wró cą ten den -
cję.

Od lip ca 2020 r. obo wią zu je no wy sys -
tem ochro ny ryn ku we wnętrz ne go UE

przed nad mier nym im por tem sta li. Jak
oce nia Pan je go sku tecz ność?

Oce nia jąc sy tu ację z per spek ty wy fir my
eu ro pej skiej, uwa żam, że Bruk se la sła bo
chro ni nasz ry nek. Szczę śli wie Val bru na ob -
słu gu je klien tów, któ rzy sta wia ją przede
wszyst kim na gwa ran cję ja ko ści. Dla nich
ce na nie jest głów nym wy znacz ni kiem. Dla -
te go ak tu al nie nie kon ku ru je my bez po śred -
nio z pro duk ta mi azja tyc ki mi. Kon ku ren cja
jed nak nie śpi i ca ły czas pra cu je nad po pra -
wą ja ko ścią. 

UE po win na do ło żyć wszel kich sta rań, aby
wspo móc eu ro pej ski prze mysł sta lo wy. Nie
tyl ko z po wo du ochro ny miejsc pra cy w za kła -
dach hut ni czych, ale rów nież z uwa gi na bez -
pie czeń stwo i cią głość do staw oraz ry zy ko
uza leż nia nia prze my słu eu ro pej skie go
od part ne rów azja tyc kich.    

Val bru na to je den z li de rów pol skie go
ryn ku wy ro bów dłu gich ze sta li nie -
rdzew nych. Sta le roz wi ja cie swo ją ofer -
tę. Ja kie no wo ści pla nu je cie w naj bliż -
szym cza sie? 

Na szym naj now szym pro duk tem jest Ma xi -
val Evo. Jest to gru pa pro duk tów, w któ rej skład
wcho dzą sta le  w ga tun kach: AISI 303,
AISI 304L, AISI 316L oraz W. Nr 1.4462. Pro -
duk ty Ma xi val Evo po przez od po wied nio do bra -
ny skład che micz ny oraz pro ces pro duk cyj ny
cha rak te ry zu ją się lep szą ob ra bial no ścią w po -

rów na niu ze zwy kły mi sta la mi. Ob rób ka prę -
tów z tej gru py jest szyb sza, przy mniej szym
zu ży ciu na rzę dzi, czas ob rób ki po je dyn czych
ele men tów jest krót szy, a po wierzch nia go to -
wych ele men tów jest lep szej ja ko ści. Wszyst ko
to wpły wa na efek tyw ność pro duk cji, zmniej -
sza jej kosz ty, co w dzi siej szych cza sach jest
bar dzo istot ne dla na szych klien tów (wię cej in -
for ma cji o pro duk tach Ma xi val Evo do stęp nych
jest na stro nie  www.val bru na -sta in less -ste -
el.com).
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Jak oce nia Pan ak tu al ną ko niunk tu rę
w sek to rze sta li nie rdzew nych?

Bran ża sta lo wa w ostat nich mie sią cach
prze cho dzi trud ny okres. Głów ną przy czy ną
jest pan de mia CO VID -19 na świe cie. Wszy scy
po nie śli więk sze lub mniej sze stra ty. Każ dy
me ne dżer chciał by, aby okres re ce sji już się
skoń czył i aby śmy wkro czy li w fa zę oży wie nia
go spo dar cze go. Trud no jest na to miast prze wi -
dzieć, co na stą pi za kil ka ty go dni czy mie się -
cy. Czy gro zi nam po wtór ka z hi sto rii i po now -
ny lock down? Mo im zda niem nie stać nas
na ta ki sce na riusz.

Na szczę ście ostat nio po ja wia ją się po zy -
tyw ne sy gna ły z ryn ku eu ro pej skie go: wzrósł
wskaź nik PMI oraz nie miec ki in deks In sty tu -
tu IFO, co wska zu je na po pra wę na stro jów
wśród me ne dże rów. Dla nas waż na jest bran -
ża au to mo ti ve, któ ra nie ste ty jesz cze jest
w doł ku, ale li czy my, że sy tu acja za cznie się
po pra wiać.   

Jak moc no kry zys zwią za ny z pan de mią
wpły nął na Pań stwa dzia łal ność? 

Ostat nie mie sią ce by ły du żym wy zwa niem
dla wszyst kich przed się biorstw. My rów nież
mu sie li śmy spro stać wie lu trud no ściom. Lock -

Europa potrzebuje swojego przemysłu

Grupa Acciaierie Valbruna zatrudnia ponad 1,5 tys. osób i ma 25 magazynów dystrybucyjnych

zlokalizowanych na całym świecie, w tym w Polsce.

UE powinna dołożyć wszelkich starań, aby wspomóc
europejski przemysł stalowy. Nie tylko z powodu
ochrony miejsc pracy w zakładach hutniczych,
ale również z uwagi na bezpieczeństwo i ciągłość
dostaw oraz ryzyko uzależniania przemysłu
europejskiego od partnerów azjatyckich. 
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