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Udany rok 2017 i pomyślne prognozy na 2018

Trwa dobra passa
na rynku stali nierdzewnych
W polskim sektorze stali nierdzewnych panuje optymizm. Powodem są dobre wyniki za 2017 rok i
korzystne prognozy kontynuacji pozytywnego trendu w 2018 roku. Działania podejmowane w ostatnich
latach przez przedsiębiorstwa z branży - sukcesywne realizowanie przemyślanych inwestycji w centra
serwisowe i magazynowe, uzupełnianie oferty przez usługi komplementarne, ich specjalizacja i
personalizacja  przynoszą zamierzone efekty. Zużycie jawne stali nierdzewnych w Polsce nadal
dynamicznie rośnie (przypomnijmy, że w ciągu całych 10 lat podwoiło się!): w 2016 r., według danych
SSN, wyniosło 418 tys. ton, a w 2017 r. - 485 tys. ton, czyli wzrosło aż o 15%. To naprawdę wyśmienity
wynik, biorąc pod uwagę dynamikę zużycia w krajach Europy Zachodniej. Pomyślny trend widoczny
jest także na świecie: świadczą o nim satysfakcjonujące wyniki produkcyjne i znacząca poprawa
rentowności kluczowych wytwórców stali.

R

ozmowa z Andrzejem Mi
chalskim-Stępkowskim,
prezesem Stowarzyszenia
Stal Nierdzewna:
Jaki był 2017 r. dla polskiej
branży stali nierdzewnych?
W powszechnej opinii przed
stawicieli naszego sektora był to
niezwykle udany okres. Firmy
poprawiły wyniki. To przede
wszystkim efekt dwóch czynników:
wzrostu popytu na stale nierdzewne
oraz generalnie korzystnego trendu
 mimo wielu zawirowań  jeżeli
chodzi o ceny materiału.
Dobre nastroje panujące w branży
znajdują uzasadnienie w statys
tykach. Według szacunków SSN,
zużycie jawne stali nierdzewnych w
Polsce w 2017 r. wyniosło ok. 485
tys. ton i było o mniej więcej 15 proc.
większe niż rok wcześniej. Jak więc
widać dynamika rozwoju rynku w
naszym kraju utrzymuje się na
bardzo wysokim poziomie.
Znacznie wyższym niż np. w krajach
zachodnioeuropejskich, gdzie
zużycie stali nierdzewnych rośnie w
tempie najwyżej 5 proc. rocznie.

Czy podobnie
pozytywne tendencje
utrzymują się na świecie?
Zdecydowanie tak. Spójrzmy
chociażby na statystyki produkcji.
Po 9 miesiącach 2017 r. (ostatnie
dostępne dane International
Stainless Steel Forum) na całym
świecie wytopiono 36,1 mln ton stali
nierdzewnych, co oznacza wzrost,
licząc rok do roku, o 7,4 proc. Wy
jątkowo dynamicznie rosła pro
dukcja w USA. W sumie od stycznia
do września 2017 r. wyniosła ona
już 2,1 mln ton, czyli o niemal 15
proc. więcej niż w analogicznym
okresie 2016 r. Liderem na rynku
pozostają Chiny, które wytopiły po
9 miesiącach 2017 r. 19,7 mln ton
stali nierdzewnych (8,8 proc.). W
Europie powstało w tym czasie 5,5
mln ton (1,7 proc.).
Co ważne, wzrostowi produkcji
towarzyszy poprawa jej rentow
ności. Swoje wyniki finansowe za
2017 r. opublikowali już dwaj
czołowi europejscy wytwórcy stali
nierdzewnych: Aperam oraz
Outokumpu. Drugi z wymienionych
koncernów dostarczył na rynek w

Informacje o SSN
Stowarzyszenie Stal Nierdzewna działa od 2012 r. Skupia czołowe
firmy działające w polskiej branży stali nierdzewnych. Jest członkiem
International Stainless Steel Forum  światowej organizacji branży stali
nierdzewnych. Więcej: www.stalenierdzewne.pl.
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omawianym okresie prawie 2,45
mln ton wyrobów, o 4 tys. ton więcej
niż w 2016 r. Zysk operacyjny grupy
wyniósł 445 mln euro w porównaniu
z 103 mln euro rok wcześniej, zaś
zysk netto 392 mln euro wobec 144
mln euro w 2016 r. EBITDA (zysk
operacyjny powiększony o amor
tyzację) wzrósł z 355 mln euro do
663 mln euro. Przychody grupy w
2017 r. zamknęły się kwotą 6,36
mld euro wobec 5,69 mld euro rok
wcześniej.
Zadowolone z wyników mogą być
również władze grupy Aperam.
Zwiększyła ona w ubiegłym roku
dostawy o 1 proc. do 1,94 mln ton.
Przychody wyniosły 5,05 mld dol.
w porównaniu z 4,26 mld dol. w
2016 r. Zysk operacyjny w 2017 r.
wyniósł 447 mln dol. wobec 317
mln dol., zaś zysk netto zwiększył
się z 214 mln dol. do 361 mln dol.
Wliczając amortyzację Aperam
zarobił przeciętnie w 2017 r. na
tonie wyprodukowanej stali nier
dzewnej 320 dol. wobec 257 dol.
w 2016 r.
Czego można
się spodziewać w 2018 r.?
Co najmniej utrwalenia dobrego
trendu z 2017 r. Pierwszy kwartał
tego roku powinien przynieść
wzrost sprzedaży stali nierdzew
nych. Z informacji przekazywanych
przez przedstawicieli firm z branży
wynika, że popyt na rynku rośnie
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niezwykle dynamicznie. Nie powin
no to dziwić, gdyż polska gos
podarka nabiera rozpędu. To efekt
zwiększającej się konsumpcji, jak i
uruchomionych wreszcie inwestycji.
Nie oznacza to, iż nie brakuje
zagrożeń. Część z nich ma
charakter globalny, jak chociażby
kształtowanie się cen. Inne
natomiast wynikają z uwarunkowań
lokalnych. Jednym z głównych
problemów, z jakimi w ostatnim
czasie muszą się mierzyć wszystkie

firmy to braki kadrowe. Zjawisko to
jest powszechne i niezwykle do
kuczliwe. Od umiejętności radzenia
sobie z tym problemem będzie w
dużym stopniu zależało powo
dzenie poszczególnych firm.
W Polsce mamy też do czynienia z
innym ciekawym zjawiskiem.
Rodzima branża stali nierdzewnych
rozpoczyna kolejny etap rozwoju.
Po czasach dynamicznego wzrostu,
a następnie stabilizacji i profesjo

Dzień Stali Nierdzewnych 2018
Stowarzyszenie Stal Nierdzewna organizuje koleją edycję Dnia Stali
Nierdzewnych. Odbędzie się ona 19 czerwca 2018 r. w Katowicach w
niezwykłej scenerii Muzeum Śląskiego.
 Nasze wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli kadry
menedżerskiej firm reprezentujących szeroko rozumiany sektor stali
nierdzewnych  tłumaczy Andrzej Michalski-Stępkowski, prezes SSN.
 Jest to jedna z najważniejszych tego typu imprez w naszej branży,
jakie odbywają się w tej części Europy.
Dzień Stali Nierdzewnych będzie okazją do wymiany wiedzy oraz
doświadczeń na temat aktualnych trendów rynkowych, nowoczesnych
technologii i rozwiązań związanych z branżą stali nierdzewnych czy też
zastosowań tego materiału w różnych gałęziach przemysłu. Do
dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele czołowych producentów i
dystrybutorów stali nierdzewnych, odbiorców wyrobów hutniczych,
dostawców usług oraz technologii dla branży, powiązanych z nią
organizacji, a także środowiska naukowego i akademickiego. Wśród
panelistów znaleźli się m.in. John Rowe, sekretarz generalny Interna
tional Stainless Steel Forum, Maciej Gwóźdź, członek zarządu Outo
kumpu Europe, Dariusz Czapiewski, prezes firmy Investa, czy też Prze
mysław Zwoliński, prezes Aperam Stainless Services & Solutions Poland.
 Także podczas nadchodzącej edycji Dnia Stali Nierdzewnych
przewidujemy wystąpienia ekspertów, będzie również czas na
indywidualne rozmowy, konsultacje. Po raz pierwszy nasze wydarzenie
będzie się odbywać w kilku salach równolegle. Zdecydowaliśmy się
na to, aby móc poruszyć jak największą ilość tematów, ale też stworzyć
uczestnikom spotkania dogodne warunki do dyskusji – mówi Andrzej
Michalski-Stępkowski.
Więcej szczegółów na temat Dnia Stali Nierdzewnych, formularz
zgłoszeniowy oraz relację z poprzedniej edycji można znaleźć na stronie
SSN: www.ssn.com.pl (zakładka WYDARZENIA).
Podstawowe informacje:
Wydarzenie:
Dzień Stali Nierdzewnych
Organizator:
Stowarzyszenie Stal Nierdzewna
Patronat
„FocusNißrdzewne", „Nowa Stal”,
medialny:
„STAL Metale & Nowe Technologie”
Miejsce:
Muzeum Śląskie
ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice
Termin:
19 czerwca 2018 r.
Udział:
bezpłatny

nalizacji rynku, teraz jesteśmy
świadkami dalszej, bardzo dobrze
przemyślanej ekspansji. Wiąże się
ona m.in. z inwestycjami w rozwój
mocy przetwórczych czy magazy
nowych (w najbliższym czasie
można się spodziewać co najmniej
kilku znaczących projektów), ale
także udoskonalania sposobu
zarządzania samymi przedsiębior
stwami. To z pewnością zaowocuje
poprawą jakości obsługi klientów.
Podejmowane dziś przez firmy
działania będą miały kluczowe
znaczenie dla rozwoju polskiej
branży stali nierdzewnych przez
wiele następnych lat. Na ten właśnie
temat przedstawiciele sektora
będą dyskutowali podczas tego
rocznego Dnia Stali Nierdzewnych,
organizowanego przez SSN 19
czerwca w Katowicach. Przy okazji,
wszystkich zainteresowanych ser
decznie zapraszam na to wydarze
nie. Więcej szczegółów można
znaleźć na stronie www.stale
nierdzewne.pl.
A propos Stowarzyszenia,
czy dobra koniunktura
na rynku przekłada się na jego
funkcjonowanie?
Z pewnością łatwiej jest działać przy
sprzyjających warunkach rynko
wych. W takiej sytuacji firmy chętnie
angażują się w integrację środo
wiska czy realizację wspólnych
projektów. W tym kontekście aktu
alna koniunktura w branży zdecy
dowanie pomaga w rozwoju SSN.
Jednak kluczowe jest to, co robimy
sami, niezależnie od bieżącej
sytuacji na rynku. Przez ostatnie
kilkanaście miesięcy nasze
stowarzyszenie bardzo mocno się
rozwinęło jeżeli chodzi o liczeb
ność członków i partnerów. Wciąż
dołączają do nas nowe firmy. To
pokazuje, że udało się nam stwo
rzyć naprawdę ciekawą ofertę dla
szeroko rozumianego środowiska
stali nierdzewnych w Polsce oraz
jego otoczenia biznesowego.

FocusNißrdzewne 01/2018

5

