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ŒREDNIOKRESOWA PROGNOZA WIELKOŒCI
I STRUKTURY ASORTYMENTOWEJ ZU¯YCIA, IMPORTU,
EKSPORTU I PRODUKCJI STALOWYCH WYROBÓW
HUTNICZYCH W POLSCE
Opracowane przed kryzysem œrednioterminowe i d³ugoterminowe (na nastêpne 10–15 lat) prognozy zu¿ycia
i produkcji stali, musz¹ zostaæ gruntownie zweryfikowane. Po silnym trendzie wzrostowym zu¿ycia wyrobów stalowych w Polsce w latach 2006–2007, w 2008 roku zu¿ycie to wynios³o 11 mln ton i by³o o 4,6% ni¿sze ni¿ w 2007 roku.
W roku 2009 nale¿y oczekiwaæ dalszego spadku zu¿ycia. W artykule przedstawiono zaktualizowan¹, uwzglêdniaj¹c¹ konsekwencje kryzysu ekonomicznego prognozê zu¿ycia, bilansu handlu zagranicznego i produkcji stalowych wyrobów hutniczych dla Polski na lata 2009– 2013. Do prognozowania jawnego zu¿ycia wyrobów hutniczych
w Polsce zastosowano metodê analogow¹, opieraj¹c¹ siê na porównaniach wskaŸników zu¿ycia wyrobów hutniczych na jednego mieszkañca w Polsce i krajach UE oraz metodê przyczynowo-skutkow¹, wykorzystuj¹c¹ zale¿noœæ
jawnego zu¿ycia wyrobów stalowych od wielkoœci PKB i innych parametrów charakteryzuj¹cych rozwój gospodarczy. Prognozê jawnego zu¿ycia stalowych wyrobów hutniczych dla Polski na lata 2009–2013 opracowano w dwóch
wariantach: w wariancie okreœlonym jako optymistyczny i w wariancie okreœlonym jako realny. Z prognozy
w wariancie realnym wynika, ¿e w okresie objêtym prognoz¹ 2010–2013 roczne procentowe wzrosty jawnego zu¿ycia bêd¹ zbli¿one do wartoœci osi¹ganych w latach 1992–2005, a wiêc oko³o 3%. Przy takim tempie wzrostu jawne zu¿ycie stalowych wyrobów hutniczych w Polsce w 2013 roku osi¹gnê³oby poziom oko³o 11,6 mln ton.
S³owa kluczowe: rynek wyrobów stalowych, prognoza zu¿ycia

MEDIUM-TERM FORECAST ON VOLUME AND ASSORTMENT
STRUCTURE OF CONSUMPTION, IMPORT, EXPORT AND PRODUCTION
OF STEEL PRODUCTS IN POLAND
Developed before the crisis, the medium- and long-term (for the next 10–15 years) forecasts on steel consumption
and production must be verified thoroughly. After the strong increasing trend for consumption of steel products in
Poland in the years 2006–2007, the consumption was 11 million tons in 2008, i.e. by 4.6% lower than in 2007. In 2009,
further decrease in consumption should be expected. This article presents up-to-date forecast on consumption, foreign trade balance and manufacture of steel products in Poland for the years 2009–2013, taking into consideration the
consequences of the economic crisis. For forecasting about the apparent consumption of steel products in Poland the
analogue method, based on comparisons of the indices of consumption of steel products per one inhabitant in Poland
and EU countries, and the cause and effect method, which uses the dependence between the apparent use of steel products and GDP and other parameters that characterise the economic development, were used. The forecast on apparent consumption of steel products in the years 2009–2013 for Poland was developed in two variants: optimistic and
realistic. It results from the realistic variant that over the period covered by the 2010–2013 forecast the annual percentage increase in the apparent consumption will be similar to the values obtained in the years 1992–2005, i.e.
approx. 3%. With the rate of increase like that, the apparent consumption of steel products in 2013 in Poland would
reach approx. 11.6 million tons.
Key words: market for steel products, consumption forecast

1. WSTÊP
Kryzys finansowy, który rozpocz¹³ siê w USA w po³owie
2007 roku i postêpuj¹cy w œlad za nim kryzys gospodarczy,
znacznie zaburzy³y dominuj¹ce w tamtym czasie trendy
wzrostowe konsumpcji i produkcji w œwiatowej gospodarce, w tym tak¿e w przemyœle stalowym. Nag³y spadek zapotrzebowania na stalowe wyroby hutnicze spowodowa³

koniecznoœæ dostosowania wielkoœci i struktury produkcji
do popytu. Od po³owy 2009 roku wystêpuj¹ objawy stabilizacji gospodarczej, ale stan ten mo¿e ulegaæ jeszcze
znacznym zmianom.
Opracowane przed kryzysem œrednioterminowe i d³ugoterminowe (na nastêpne 10–15 lat) prognozy zu¿ycia i produkcji stali w œwiecie, musz¹ zostaæ gruntownie zweryfikowane. Prognozy krótkoterminowe na rok 2009 przewi-
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duj¹ znaczny spadek zu¿ycia wyrobów stalowych w stosunku do 2008 roku. Dla EU (27) spadek ten jest przewidywany na poziomie -28%, dla regionu NAFTA -32%, dla Japonii -20%, dla CIS -23%, a dla Chin -5% [1]. Na rok 2010
przewidywane jest rozpoczêcie trendu wzrostowego wielkoœci zu¿ycia wyrobów stalowych.
W artykule przedstawiono zaktualizowan¹, uwzglêdniaj¹c¹ konsekwencje kryzysu ekonomicznego prognozê
zu¿ycia, bilansu handlu zagranicznego i produkcji stalowych wyrobów hutniczych dla Polski na lata 2009–2013.

2. D£UGOTERMINOWE TRENDY
NA ŒWIATOWYM RYNKU STALOWYCH
WYROBÓW HUTNICZYCH
W 2008 roku, po raz pierwszy od szeœciu lat, produkcja
stali surowej ogó³em w œwiecie uleg³a obni¿eniu w stosunku do roku poprzedniego – z wartoœci 1 351 mln ton w roku
2007 do wartoœci 1 327 mln ton w 2008 roku, tj. o 1,8%
(rys. 1). W poprzednich szeœciu latach produkcja stali w
œwiecie dynamicznie ros³a, ze œredniorocznym przyrostem
równym oko³o 8%. W 2008 roku – w pañstwach o znacz¹cej
w œwiecie wielkoœci produkcji stali – tylko w Chinach, w Indiach i w Korei Po³udniowej wyst¹pi³y wzrosty w stosunku
do roku poprzedniego. Produkcja stali surowej w Chinach
osi¹gnê³a wartoœæ 500,5 mln ton i by³a wy¿sza o 1,1% od
wielkoœci produkcji w 2007 roku. Udzia³ produkcji Chin
w produkcji œwiatowej stali surowej w 2008 roku osi¹gn¹³
38%. W UE (27) produkcja stali surowej w 2008 roku wynios³a 198,6 mln ton, co jest wartoœci¹ ni¿sz¹ od produkcji
2007 roku o 5,3%. W pozosta³ych krajach o najwiêkszych
zdolnoœciach produkcyjnych, w roku 2008 wyst¹pi³y nastêpuj¹ce spadki produkcji stali surowej w stosunku do 2007
roku: w Japonii -1,2%, w USA -6,8%, w Rosji -5,4%, na
Ukrainie -13,3%. W Brazylii, w Turcji i w Meksyku wielkoœci produkcji w roku 2008 by³y zbli¿one do wielkoœci produkcji w 2007 roku.
W latach 1998–2008 wielkoœci produkcji stali surowej
w Polsce waha³y siê w zakresie 8,3÷10,6 mln ton/rok
(rys. 1), ze œredni¹ dla tego okresu równ¹ 9,5 mln ton/rok.
W roku 2008 wielkoœæ produkcji stali surowej w Polsce wynios³a 9 727 tys. ton, co jest wielkoœci¹ mniejsz¹ o 8,5% od
produkcji w 2007 roku.
Po wielu latach systematycznego wzrostu zu¿ycia
ogó³em finalnych wyrobów stalowych w œwiecie, w roku
2008 nast¹pi³ spadek zu¿ycia jawnego o 1,4% w stosunku

Rys. 1. Produkcja stali surowej w œwiecie i w Polsce w latach
1998–2008 [1, 2]
Fig. 1. Production of crude steel in the world and Poland
in the years 1998-2008 [1, 2]
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do 2007 roku, do wielkoœci 1 198,1 mln ton w porównaniu
z 1 214,8 mln ton w 2007 roku. Spadki wyst¹pi³y g³ównie w
rejonach o wy¿szym poziomie rozwoju technologicznego
(UE(27) -8,1%, USA -9,7%, Japonia -4,0%), natomiast w pañstwach charakteryzuj¹cych siê ekstensywnym rozwojem
i/lub du¿¹ staloch³onnoœci¹ gospodarek kontynuowany by³
trend wzrostowy zu¿ycia (Chiny +2,9%, Brazylia +8,6%,
Indie +6,3%, Korea Po³udniowa +6,2%). Najwiêkszy
wp³yw na zapotrzebowanie na wyroby stalowe w œwiecie
wywieraj¹ Chiny, gdzie zu¿ycie w roku 2008 osi¹gnê³o
wartoœæ 425,7 mln ton, co stanowi³o 35,5% ca³kowitego zu¿ycia w œwiecie. Od kilku lat Chiny s¹ eksporterem netto
wyrobów stalowych, ale czynnik ten jeszcze nie oddzia³ywa³ znacz¹co na równowagê rynkow¹ i na trendy cenowe. W 2008 roku Chiny wyeksportowa³y ok. 60 mln ton
wyrobów stalowych, co by³o wielkoœci¹ mniejsz¹ o ok. 10%
od eksportu w 2007 roku (w dostêpnych Ÿród³ach wystêpuj¹ ró¿nice w danych dotycz¹cych handlu zagranicznego
Chin). Na rok 2009 przewidywany jest jeszcze wiêkszy
spadek eksportu wyrobów stalowych przez Chiny.

3. METODY PROGNOZOWANIA JAWNEGO
ZU¯YCIA STALOWYCH WYROBÓW
HUTNICZYCH
Podstawowym parametrem charakteryzuj¹cym rynek
wyrobów stalowych po stronie popytu jest „jawne zu¿ycie”. Kategoria jawnego zu¿ycia wyrobu hutniczego,
zastosowana w niniejszym opracowaniu, jest zdefiniowa-

na poni¿sz¹ zale¿noœci¹ (1):
U¿ywana jest tak¿e kategoria rzeczywistego zu¿ycia,
ró¿ni¹ca siê od jawnego zu¿ycia o zmiany wielkoœci zapasów w analizowanym okresie.
Do prognozowania jawnego zu¿ycia stalowych wyrobów
hutniczych stosowane s¹:
– modele przyczynowo-skutkowe,
– metoda sektorowa,
– metody analogowe,
– modele tendencji rozwojowej.
W modelach przyczynowo-skutkowych wielkoœæ jawnego zu¿ycia stalowych wyrobów hutniczych objaœniana jest
przez wybrane parametry makroekonomiczne (jest funkcj¹ tych parametrów). Jako zmienne objaœniaj¹ce (egzogeniczne) stosuje siê zazwyczaj produkt krajowy brutto
(PKB), strukturê tworzenia PKB, wartoœæ nak³adów inwestycyjnych i wielkoœæ produkcji przemys³owej [3-8]. Czêsto
w modelach przyczynowo-skutkowych zmienn¹ objaœnian¹ jest staloch³onnoœæ gospodarki. Pojêcie staloch³onnoœci gospodarki zosta³o zdefiniowane przez Malenbauma
[9] jako iloœæ stalowych wyrobów hutniczych zu¿ytych na
jednostkê PKB. Zale¿noœæ staloch³onnoœci od wybranych
parametrów makroekonomicznych by³a wykorzystywana
do prognozowania zu¿ycia stali w wybranych krajach
[10,11]. Evans podda³ analizie staloch³onnoœæ PKB w Wielkiej Brytanii w okresie powojennym [10]. Przyj¹³, ¿e staloch³onnoœæ PKB zale¿y od udzia³u przemys³u i budownictwa w tworzeniu PKB oraz udzia³u przemys³ów wysokiej
techniki w PKB wytworzonym przez ca³y przemys³. Staloch³onnoœæ zale¿y tak¿e od zakresu wykorzystania w
przemyœle i budownictwie technologii materia³ooszczêdnych oraz substytucji stali innymi tworzywami.
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Tilton [12] zastosowa³ metodê sektorow¹ do prognozowania zu¿ycia stalowych wyrobów hutniczych. Analizuje
i prognozuje on wskaŸniki staloch³onnoœci dla wyró¿nionych sektorów gospodarki oraz wielkoœæ i strukturê PKB
w podziale na poszczególne sektory. Crompton [13] wykorzysta³ metodê zaproponowan¹ przez Tiltona do analizy
i prognozowania zu¿ycia stali w Japonii. Autor przeanalizowa³ zu¿ycie dla nastêpuj¹cych sektorów: produkcja maszyn i urz¹dzeñ, produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep oraz pozosta³ego sprzêtu transportowego, produkcja
metalowych wyrobów gotowych z wyj¹tkiem maszyn
i urz¹dzeñ, budownictwo oraz pozosta³e sektory. Dla ka¿dego z tych sektorów obliczy³ wskaŸniki staloch³onnoœci
i wskaŸniki udzia³u sektora w tworzeniu PKB. Nastêpnie
opracowa³ prognozy dla ka¿dego wskaŸnika oraz dla PKB.
Metoda ta umo¿liwia opracowanie prognozy zu¿ycia stali
dla ka¿dego sektora. Suma tych prognoz daje prognozê zu¿ycia dla ca³ej gospodarki. Metoda Tiltona by³a równie¿
wykorzystana dla prognozowania zu¿ycia stali w USA [6,
7] oraz w Polsce [14].
Do prognozowania jawnego zu¿ycia stalowych wyrobów
hutniczych stosowane s¹ równie¿ metody analogowe.
Opieraj¹ siê one na za³o¿eniu, ¿e wskaŸniki charakteryzuj¹ce wielkoœæ i strukturê jawnego zu¿ycia wyrobów hutniczych w kraju, dla którego sporz¹dza siê prognozê,
zmierzaj¹ do osi¹gniêcia wskaŸników charakteryzuj¹cych
wybrane kraje stanowi¹cych obiekty wzorcowe. Porównywanymi wskaŸnikami s¹ najczêœciej: zu¿ycie wyrobów
hutniczych na jednego mieszkañca, staloch³onnoœæ PKB
oraz struktura asortymentowa jawnego zu¿ycia [15].
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Jawne zu¿ycie wyrobów hutniczych prognozowano tak¿e przy pomocy modeli tendencji rozwojowej [16]. Prognozy opracowywane tymi metodami s¹ zazwyczaj prognozami krótkookresowymi.
Do prognozowania jawnego zu¿ycia wyrobów hutniczych w Polsce zastosowano w niniejszym opracowaniu
metodê analogow¹, opieraj¹c¹ siê na porównaniach
wskaŸników zu¿ycia wyrobów hutniczych na jednego
mieszkañca w Polsce i krajach UE oraz metodê przyczynowo-skutkow¹, wykorzystuj¹c¹ zale¿noœæ jawnego zu¿ycia wyrobów stalowych od wielkoœci PKB i innych parametrów charakteryzuj¹cych rozwój gospodarczy.

4. ANALIZA PRODUKCJI, JAWNEGO
ZU¯YCIA ORAZ EKSPORTU I IMPORTU
STALOWYCH WYROBÓW HUTNICZYCH
W LATACH 1997–2008
4.1. WIELKOŒÆ I STRUKTURA PRODUKCJI
STALOWYCH WYROBÓW HUTNICZYCH
W LATACH 1997–2008
Wielkoœæ produkcji stali surowej i gotowych wyrobów
hutniczych walcowanych na gor¹co w Polsce w latach
1997–2008 przedstawiono w tablicy 1.
W 2008 roku w Polsce nast¹pi³o zmniejszenie produkcji
wszystkich analizowanych asortymentów wyrobów hutniczych za wyj¹tkiem rur i kszta³towników zamkniêtych
w porównaniu do 2007 roku. W ca³ym analizowanym okresie zmniejszy³a siê produkcja stali surowej i wyrobów walcowanych na gor¹co p³askich. Wzros³a natomiast produkcja wyrobów d³ugich oraz rur i kszta³towników zamkniêtych.
4.2. PRODUKCJA NETTO, JAWNE ZU¯YCIE ORAZ
EKSPORT I IMPORT STALOWYCH WYROBÓW
HUTNICZYCH W LATACH 1997–2008
W celu obliczenia jawnego zu¿ycia wyrobów hutniczych
w Polsce obliczono najpierw ró¿nicê pomiêdzy produkcj¹
krajow¹ analizowanych asortymentów stalowych wyrobów hutniczych a zu¿yciem do dalszego przetwarzania
w hutnictwie. Tak obliczona wielkoœæ okreœlana jest mianem produkcji netto. Produkcjê tê skorygowano nastêpnie
o saldo handlu zagranicznego wyrobami hutniczymi uzyskuj¹c wielkoœæ jawnego zu¿ycia wed³ug zale¿noœci (1).
Analizowano zu¿ycie nastêpuj¹cych asortymentów wyrobów:
– blachy i taœmy walcowane na gor¹co,
– blachy i taœmy walcowane na zimno,
– blachy i taœmy ocynkowane ogniowo,

Rys. 2. Produkcja netto, jawne zu¿ycie, eksport i import stalowych wyrobów hutniczych w Polsce w latach 1997–2008
Fig. 2. Net production, apparent consumption, export and
import of steel products in Poland in the years 1997-2008,
thousands of tons

Tablica 1. Produkcja stali surowej i gotowych wyrobów hutniczych w Polsce w latach 1997–2008, tys. ton
Table 1. Production of crude steel and finished steel products in Poland in the years 1997-2008, thousands of tons
1997
Stal surowa

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

11 591,0 9 835,3 8 794,5 10 502,9 8 813,8 8 367,0 9 107,4 10 578,5 8 335,9 10 004,4 10 630,7 9 727,3

Wyroby p³askie walcowane
3 279,1 2 916,8 2 916,8 3 018,0 2 415,4 2 120,0 2 316,4 2 789,1 2 267,4 2 922,3 3 088,5 2 765,8
na gor¹co
Wyroby d³ugie walcowane
na gor¹co

4 523,7 4 228,0 4 205,3 2 969,2 3 942,2 4 146,4 4 477,3 4 715,5 3 924,9 4 752,1 4 923,0 4 764,9

Razem wyroby walcowane
na gor¹co

7 802,8 7 144,8 7 122,1 5 987,3 6 357,5 6 266,4 6 579,9 7 504,6 6 192,3 7 674,4 8 011,5 7 601,7

Razem rury i kszta³towniki
zamkniête

599,6

621,8

631,6

715,0

648,6

510,3

558,1

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych CIBEH, CIHZ i Ministerstwa Finansów

606,9

601,3

710,1

814,9

816,9
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Tablica 2. Produkcja netto, jawne zu¿ycie oraz eksport i import wyrobów hutniczych w Polsce w latach 1997–2008, tys. ton
Table 2. Net production, apparent consumption as well as export and import of steel products in Poland in the years
1997-2008,
thousands of tons
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Produkcja netto
wyrobów hutniczych

7 867,5

7 198,9

6 411,8

7 514,1

6 416,1

6 259,6

6 777,9

7 482,2

6 240,9

7 733,5

8 060,0

7 585,5

Import wyrobów
hutniczych

1 203,6

1 712,6

2 003,5

2 195,2

2 871,9

2 807,9

3 093,4

3 494,4

4 266,1

5 396,4

6 800,4

6 980,0

Eksport wyrobów
hutniczych

2 862,8

2 317,6

2 163,2

2 404,9

2 666,0

2 433,6

2 573,3

3 040,2

2 465,3

2 858,8

3 338,9

3 577,1

Jawne zu¿ycie
wyrobów hutniczych

6 208,4

6 593,9

6 252,1

7 304,4

6 622,0

6 634,0

7 297,9

7 936,3

8 041,7 10 271,1 11 521,5 10 988,4

Udzia³ importu
w zu¿yciu jawnym

19,4%

26,0%

32,0%

30,1%

43,4%

42,3%

42,4%

44,0%

53,1%

–
–
–
–
–
–
–

blachy i taœmy ocynkowane elektrolitycznie,
blachy ocynowane,
blachy powlekane pow³okami organicznymi,
szyny, kszta³towniki i prêty,
walcówka,
rury ze szwem i kszta³towniki zamkniête,
rury bez szwu.
Produkcjê netto, jawne zu¿ycie, eksport oraz import wyrobów hutniczych w Polsce przedstawiono w tablicy 2 i na
rys. 2.

52,5%

59,0%

63,5%

du¿ego wzrostu importu wyst¹pi³ znaczny wzrost jego
udzia³u wŸjawnym zu¿yciu wyrobów hutniczych w Polsce.
Udzia³ importu w jawnym zu¿yciu wzrós³ z 19,4% w 1997
roku do 63,5% w 2008 roku.
Eksport gotowych wyrobów hutniczych w 2008 roku by³
o 7,1% wiêkszy od eksportu w 2007 roku. Wielkoœæ eksportu waha³a siê w latach 1997–2008 w granicach od 2 163,2
tys. ton do 3 577,1 tys. ton. W latach 2006–2008 nast¹pi³y
du¿e wzrosty eksportu gotowych wyrobów hutniczych.
Produkcja netto w analizowanym okresie wykazywa³a
zmienn¹ dynamikê. Najwiêksza wielkoœæ produkcji netto
wyst¹pi³a w 2007 roku i wynosi³a 8 060,0 tys. ton, a najni¿sza w 2005 roku – 6 240,9 tys. ton. Produkcja netto w 2008
roku by³a o 5,9% ni¿sza ni¿ w 2007 roku.

Jawne zu¿ycie wyrobów hutniczych w Polsce w latach
1997–2008 wzros³o o 77,0% i osi¹gnê³o w 2008 roku poziom 10 988,4 tys. ton. W 2008 roku by³o ono o 4,6% ni¿sze
ni¿ w 2007 roku. W latach 1997–2008 systematycznie rós³
import gotowych wyrobów hutniczych, za wyj¹tkiem niewielkiego spadku w 2002 roku. Szczególnie du¿e przyrosty
importu nast¹pi³y w latach 2006 i 2007. Import w 2007 roku
by³ o 26,0% wiêkszy w porównaniu do 2006 roku, a w 2006
o 26,5% wiêkszy ni¿ w 2005 roku. W 2008 roku import
wzrós³ o 2,6% w porównaniu z 2007 rokiem. Import w 2008
roku by³ 5,8 razy wiêkszy ni¿ w 1997 roku. W efekcie tak

4.3. STRUKTURA ASORTYMENTOWA JAWNEGO
ZU¯YCIA ORAZ EKSPORTU I IMPORTU
STALOWYCH WYROBÓW HUTNICZYCH
W LATACH 1997-2008
Wielkoœci jawnego zu¿ycia poszczególnych grup asortymentowych stalowych wyrobów hutniczych w latach 1997–

Tablica 3. Wielkoœæ jawnego zu¿ycia wyrobów hutniczych w latach 1997–2008, tys. ton
Table 3. Volume of apparent consumption of steel products in the years 1997-2008, thousands of tons
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Wyroby p³askie

2 769,6 3 020,1 2 887,5 3 383,4 3 279,1 3 019,1 3 600,7 4 232,0 4 244,0 5 363,7 5 869,4 5 8213

Wyroby d³ugie

2 679,0 2 673,7 2 631,8 3 125,1 2 607,2 2 898,7 2 925,0 2 866,1 2 942,7 3 955,5 4 514,1 4 030,3

Rury i kszta³towniki
zamkniête

759,7

Razem wyroby hutnicze

900,0

732,8

795,8

735,7

716,2

772,3

838,2

855,0

951,9

1 138,0 1 136,8

6 208,4 6 593,9 6 252,1 7 304,4 6 622,0 6 634,0 7 297,9 7 936,3 8 041,7 10 271,1 11 521,5 10 988,4

Zu¿ycie wyrobów hutniczych
na jednego mieszkañca, kg

160,6

170,5

162,4

189,7

172,0

172,3

189,6

206,1

208,9

267,5

300,0

285,4

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych CIBEH, CIHZ i Ministerstwa Finansów
Tablica 4. Struktura jawnego zu¿ycia wyrobów hutniczych w latach 1997–2008, %
Table 4. Structure of apparent consumption of steel products in the years 1997-2008, %
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Wyroby p³askie

44,6

45,8

46,2

46,3

49,5

45,5

49,3

53,3

52,8

52,2

50,9

53,0

Wyroby d³ugie

43,2

40,6

42,1

42,8

39,4

43,7

40,1

36,1

36,6

38,5

39,2

36,7

Rury i kszta³towniki
zamkniête

12,2

13,6

11,7

10,9

11,1

10,8

10,6

10,6

10,6

9,3

9,9

10,3

Razem wyroby
hutnicze

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie, danych CIBEH, CIHZ i Ministerstwa Finansów
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2008 podano w tablicy 3, a strukturê procentow¹ jawnego
zu¿ycia w tablicy 4. W strukturze jawnego zu¿ycia wyrobów hutniczych wystêpuje trend stopniowego wzrostu
udzia³u wyrobów p³askich i zmniejszania siê udzia³u wyrobów d³ugich. Udzia³ wyrobów p³askich wzrós³ z 44,6%
w roku 1997 do 53,0% w 2008 roku. W 2008 roku w porównaniu do 2007 zu¿ycie wszystkich analizowanych asortymentów wyrobów zmniejszy³o siê. W ca³ym analizowanym
okresie zu¿ycie wyrobów p³askich wzros³o ponad dwukrotnie, zu¿ycie wyrobów d³ugich wzros³o o 50,4%, a rur
i kszta³towników zamkniêtych o 49,6%.

roku nast¹pi³ wzrost importu wyrobów p³askich (o 6,7%)
oraz rur i kszta³towników zamkniêtych (o 3,2%), zmniejszy³ siê natomiast import wyrobów d³ugich (o 9,0%). Import wyrobów p³askich w latach 1997–2008 wzrós³ 6,5
razy. Import wyrobów d³ugich w latach 1997–2008 wzrós³
blisko dziewiêciokrotnie. Import rur i kszta³towników zamkniêtych w latach 1997–2008 wzrós³ ponad dwukrotnie.

W tablicach 5 i 6 przedstawiono wielkoœci i strukturê
eksportu i importu analizowanych stalowych wyrobów
hutniczych w latach 1997–2008. Eksport p³askich wyrobów
w 2008 roku zwiêkszy³ siê o 1,9% w porównaniu z 2007 rokiem. Eksport wyrobów p³askich zmienia³ siê znacznie w
latach 1997–2008. Osi¹gn¹³ on poziom 729,1 tys. ton w 1997
roku i nieco poni¿ej 400 tys. ton w latach 1998 i 1999, po
czym wzrós³ do poziomu powy¿ej 1 mln ton w latach 2007
i 2008. Eksport wyrobów d³ugich w 2008 roku zwiêkszy³ siê
o 9,6% w porównaniu z eksportem w 2007 roku. Eksport
wyrobów d³ugich w latach 1997–2008 zmienia³ siê w zakresie od 1 648,5 tys. ton (1999 rok) do 2 320,4 tys. ton (2004
rok). Eksport rur i kszta³towników zamkniêtych zwiêkszy³
siê w 2008 roku o 4,1% w porównaniu z eksportem w 2007
roku i by³ ponad dwukrotnie wiêkszy od eksportu w 1997
roku. Dynamika importu poszczególnych asortymentów
wyrobów w analizowanym okresie by³a zmienna. W 2008

Zestawienie dynamiki jawnego zu¿ycia analizowanych
stalowych wyrobów hutniczych, dynamiki PKB oraz staloch³onnoœci PKB podano w tablicy 7. Na rys. 3 przedstawiono dynamikê PKB na tle dynamiki jawnego zu¿ycia wyrobów hutniczych.
Dynamika jawnego zu¿ycia wyrobów hutniczych w latach 1997–2008 by³a zgodna z trendem zmian PKB, ale wykazywa³a du¿e wahania, znacznie wiêksze ni¿ wahania
dynamiki PKB. Zmniejszenie zu¿ycia w stosunku do roku
poprzedniego wyst¹pi³o w latach 1999, 2001, 2002, 2008,
natomiast w pozosta³ych latach wystêpowa³ wzrost zu¿ycia w stosunku do roku poprzedniego. Szczególnie du¿e
by³y przyrosty jawnego zu¿ycia wyrobów hutniczych w latach 2006 i 2007. W ca³ym analizowanym okresie œrednia
dynamika jawnego zu¿ycia stalowych wyrobów hutniczych (105,3%) jest nieco wy¿sza od œredniej dynamiki
PKB (104,6%). Staloch³onnoœæ PKB w latach 1997–2008

4.4. KORELACJA POMIÊDZY JAWNYM ZU¯YCIEM
STALOWYCH WYROBÓW HUTNICZYCH
A DYNAMIK¥ PKB

Tablica 5. Struktura asortymentowa eksportu wyrobów hutniczych w latach 1997–2008, tys. ton
Table 5. Assortment structure of export steel products in the years 1997-2008, thousands of tons
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Wyroby p³askie

729,1

379,5

372,7

487,2

567,5

504,0

431,9

535,9

518,6

750,3

1 051,8

1 071,8

Wyroby d³ugie

2 012,2

1 796,0

1 648,5

1 739,5

1 896,6

1 791,3

1 993,5

2 320,4

1 758,5

1 834,0

2 025,4

2 219,3

121,5

142,1

142,1

178,2

201,9

138,2

147,9

184,0

188,1

274,5

261,7

286,0

Rury i kszta³towniki
zamkniête
Wyroby hutnicze
razem

2 862,8 2 317,6 2 163,2 2 404,9 2 666,0 2 433,6 2 573,3 3 040,2 2 465,3 2 858,8 3 338,9 3 577,1

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z ankiet, danych CIBEH, CIHZ i Ministerstwa Finansów
Tablica 6. Struktura asortymentowa importu wyrobów hutniczych w latach 1997–2008, tys. ton
Table 6. Assortment structure of import steel products in the years 1997-2008, thousands of tons
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Wyroby p³askie

754,5

1 050,5

1 416,5

1 554,2

2 021,4

1 920,2

2 290,1

2 608,2

3 048,0

3 842,6

4 581,7

4 889,4

Wyroby d³ugie

167,5

241,7

343,7

381,9

561,6

543,6

441,2

471,0

776,3

1 037,5

1 631,8

1 484,7

Rury i kszta³towniki
zamkniête

281,6

420,4

243,3

259,0

288,9

344,2

362,0

415,3

441,8

516,3

586,9

605,9

Wyroby hutnicze
razem

2006

2007

2008

1 203,6 1 712,6 2 003,5 2 195,2 2 871,9 2 807,9 3 093,4 3 494,4 4 266,1 5 396,4 6 800,4 6 980,0

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych CIBEH, CIHZ i Ministerstwa Finansów
Tablica 7. Dynamika zu¿ycia stalowych wyrobów hutniczych na tle dynamiki PKB w latach 1997–2008 (rok poprzedni =100%)
Table 7. Dynamics of consumption of steel products against GDP dynamics in the years 1997-2008 (previous year = 100%)
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Dynamika PKB

106,9%

104,8%

104,1%

104,1%

101,1%

101,4%

103,7%

105,3%

103,2%

106,2%

106,6%

104,8%

Dynamika jawnego
zu¿ycia

108,9%

106,3%

87,6%

123,2%

92,5%

99,3%

107,2%

108,7%

101,3%

127,7%

112,1%

95,9%

9,39

9,49

8,67

9,75

8,76

8,45

9,10

9,40

9,22

10,96

12,28

11,24

Staloch³onnoœæ PKB,
kg/1000 z³

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych CIBEH, CIHZ, Ministerstwa Finansów i GUS
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Tablica 8. Zu¿ycie wyrobów hutniczych kg/mieszkañca
w wybranych krajach w roku 2008
Table 8. Consumption of steel products in kg/inhabitant in
selected countries in 2008

Kraj

Rys. 3. Dynamika jawnego zu¿ycia stalowych wyrobów hutniczych na tle dynamiki PKB w latach 1997–2008
Fig. 3. Dynamics of apparent consumption of steel products against GDP dynamics in the years 1997-2008

wykazywa³a du¿e wahania podobnie jak dynamika jawnego zu¿ycia. Najwy¿sze wartoœci wskaŸniki staloch³onnoœci
osi¹gnê³y w latach 2006–2008.

5. ŒREDNIOOKRESOWA PROGNOZA
WIELKOŒCI I STRUKTURY
ASORTYMENTOWEJ ZU¯YCIA, IMPORTU,
EKSPORTU I PRODUKCJI STALOWYCH
WYROBÓW HUTNICZYCH DLA POLSKI
Prognozê jawnego zu¿ycia stalowych wyrobów hutniczych dla Polski na lata 2009–2013 opracowano w dwóch
wariantach: w wariancie okreœlonym jako optymistyczny
i w wariancie okreœlonym jako realny. Przy opracowywaniu prognozy uwzglêdniono wielkoœæ jawnego zu¿ycia wyrobów hutniczych w latach poprzednich, wyniki pierwszego pó³rocza 2009 roku, przewidywan¹ dynamikê PKB i innych wskaŸników ekonomicznych w najbli¿szych latach,
a tak¿e analizy porównawcze ze zu¿yciem wyrobów stalowych w innych krajach.
Prognozê w wariancie optymistycznym opracowano
zak³adaj¹c, ¿e w ci¹gu najbli¿szych piêciu lat wskaŸnik
zu¿ycia wyrobów hutniczych na mieszkañca w Polsce
osi¹gnie wartoœæ œredni¹ dla krajów UE(27) z 2008 roku, tj.
oko³o 370 kg/mieszkañca. W tablicy 8 podano, wykorzystane przy opracowywaniu prognozy, zu¿ycie wyrobów hutniczych na jednego mieszkañca w wybranych krajach.
Przyjêcie powy¿szego za³o¿enia pozwala oczekiwaæ, ¿e
w 2013 roku jawne zu¿ycie wyrobów stalowych w Polsce
osi¹gnie poziom oko³o 14,25 mln ton. Prognozê zu¿ycia
jawnego w 2009 roku opracowano przy za³o¿eniu, ¿e w tym
roku nast¹pi redukcja zapasów u odbiorców wyrobów hutniczych i w firmach handlowych oraz nast¹pi zmniejszenie
zu¿ycia w przemyœle i budownictwie. W latach 2006–2008
nast¹pi³ du¿y wzrost zapasów. Na koniec 2008 roku zapasy wyrobów hutniczych u odbiorców i producentów by³y
wiêksze o 750 tys. ton od zapasów na koniec 2005 roku.
W prognozie optymistycznej przyjêto zu¿ycie wyrobów
hutniczych w 2009 roku na poziomie 10 mln ton. Przy opracowaniu prognozy na kolejne lata za³o¿ono liniowy wzrost
jawnego zu¿ycia wyrobów hutniczych w okresie 2009–
2013 do wielkoœci 14,25 mln ton.
Jako wielkoœæ wyjœciow¹ przy opracowaniu prognozy
w wariancie realnym przyjêto, ¿e jawne zu¿ycie w 2009
roku ukszta³tuje siê na poziomie oko³o 9 000 tys. ton, czyli
bêdzie wy¿sze o kilka procent od podwojonego zu¿yciu
z I pó³rocza 2009 roku. Za³o¿ono, ¿e w II pó³roczu wp³yw
redukcji zapasów na wielkoœæ jawnego zu¿ycia bêdzie

Jawne zu¿ycie na mieszkañca,
kg gotowych wyrobów hutniczych/
mieszkañca, 2008 rok

Austria

472,2

Belgia-Luksemburg

510,6

Czechy

639,3

Francja

247,4

Niemcy

502,4

Holandia

191,5

Polska

287,9

Rumunia

200,4

Hiszpania

440,5

Szwecja

532,2

Wielka Brytania

191,4

Inne kraje Unii
Europejskiej (27)

284,6

Unia Europejska (27)

368,9

Rosja

249,6

USA

315,6

Japonia

597,2

Œwiat ogó³em

190,4

ród³o: World Steel Association

mniejszy ni¿ w I pó³roczu. Ponadto oczekuje siê wiêkszego
zapotrzebowania ze strony przemys³u i budownictwa w II
pó³roczu 2009 roku w porównaniu z I pó³roczem. Prognozê
w wariancie realnym na kolejne lata opracowano przy
za³o¿eniu, ¿e pocz¹wszy od 2010 roku dynamika jawnego
zu¿ycia wyrobów hutniczych bêdzie funkcj¹ wzrostu PKB,
z dynamik¹ wzrostu blisk¹ dynamice wzrostu PKB. Prognozy wzrostu gospodarczego formu³owane przez ekspertów „RK” [17] zak³adaj¹ bowiem, ¿e wzrost PKB w 2009
roku ukszta³tuje siê nieco poni¿ej 1% w porównaniu do
PKB w 2008 roku, a od po³owy 2010 roku nast¹pi powolne
o¿ywienie, ale wzrost PKB nie przekroczy 2% w 2010 roku.
W latach 2011–2012 dojdzie do ponownego przyspieszenia
tempa wzrostu gospodarczego do ok. 4–5% na rok. Opracowane prognozy przedstawiono na rys. 4. W tablicy 9 podano prognozê w wariancie realnym.
W latach 1997–2008 wystêpowa³ trend wzrostowy
udzia³u wyrobów p³askich i zmniejszanie siê udzia³u wyrobów d³ugich. Struktura jawnego zu¿ycia, jaka wystêpowa³a w Polsce w ostatnich latach analizowanego okresu
jest zbli¿ona do struktury zu¿ycia charakterystycznej dla
wysokorozwiniêtych krajów Europy. Dlatego te¿ do opracowania prognozy jawnego zu¿ycia analizowanych asortymentów wyrobów hutniczych przyjêto strukturê zu¿ycia
z 2008 roku. Asortymentow¹ strukturê jawnego zu¿ycia
zamieszczono w tablicy 10.
Z danych przedstawionych w rozdziale 4.3 wynika, ¿e
w latach 2006–2008 iloœæ i struktura asortymentowa importu i eksportu ró¿ni¹ siê od iloœci i struktury w poprzednich latach. Jednoczeœnie wyniki I pó³rocza 2009 wskazuj¹
na du¿e zmniejszenie siê jawnego zu¿ycia oraz eksportu,
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importu i produkcji wyrobów hutniczych w Polsce w porównaniu do poziomu, jaki osi¹ga³y te wielkoœci w latach
2006–2008. Fakt ten uwzglêdniono opracowuj¹c prognozê
importu, eksportu i produkcji wyrobów hutniczych na lata
2009–2013. Opracowuj¹c prognozê importu na rok 2009
przyjêto, ¿e udzia³ importu w jawnym zu¿yciu bêdzie zbli¿ony do udzia³u 2008 roku. Za³o¿ono, ¿e eksport zmniejszy
siê proporcjonalnie do spadku zu¿ycia na g³ównych rynkach eksportowych, a wiêc o oko³o 25%. W kolejnych latach dla rur i kszta³towników zamkniêtych za³o¿ono sta³y
udzia³ importu w jawnym zu¿yciu na poziomie 2008 roku.
Dla blach taœmowych walcowanych na gor¹co, blach grubych oraz wyrobów d³ugich za³o¿ono w perspektywie piêcioletniej zmniejszenie udzia³u importu w jawnym zu¿yciu. W przypadku blach walcowanych na gor¹co jest to
uzasadnione rozwojem zdolnoœci produkcyjnych, jaki mia³
miejsce w 2007 roku, a dla wyrobów d³ugich – zdolnoœciami produkcyjnymi krajowych producentów oraz poziomem
importu, jaki by³ realizowany przed 2006 rokiem. W przypadku eksportu blach walcowanych na gor¹co, wyrobów
d³ugich oraz rur i kszta³towników zamkniêtych w latach
2010–2013 za³o¿ono stopniowy wzrost do wielkoœci osi¹ganych w latach 2007 i 2008. W przypadku blach walcowanych na zimno, blach ocynkowanych ogniowo i blach powlekanych pow³okami organicznymi – prognozuj¹c eksport i import oraz produkcjê – uwzglêdniono koniecznoœæ
zbilansowania krajowego zapotrzebowania w przypadku
niedoborów krajowych zdolnoœci produkcyjnych. Prognozê importu i eksportu analizowanych wyrobów przedstawiono w tablicach 11 i 12.
Prognozê produkcji krajowej ustalono na podstawie prognozy zu¿ycia jawnego, prognozy eksportu i importu,
z uwzglêdnieniem œrednich uzysków w poszczególnych fazach produkcji oraz planowanych zmian zdolnoœci produkcyjnych MMP. Prognozê produkcji krajowego hutnictwa zamieszczono w tablicy 13.
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Tablica 10. Prognoza jawnego zu¿ycia poszczególnych
asortymentów wyrobów, tys. ton
Table 10. Forecast on apparent consumption of steel products assortments, thousands of tons
Asortyment
wyrobów / rok

2009

2010

2011

2012

2013

Wyroby p³askie

4 685

5 205

5 465

5 750

6 035

Wyroby d³ugie

3 405

3 785

3 975

4 185

4 395

Rury i kszta³towniki zamkniête

910

1 010

1 060

1 115

1 170

Razem wyroby hutnicze

9 000

10 000 10 500 11 050 11 600

ród³o: opracowanie w³asne
Tablica 11. Prognoza importu stalowych wyrobów hutniczych, tys. ton
Table 11. Forecast on import of steel products, thousands
of tons
Asortyment wyrobów / rok

2009

2010

2011

2012

2013

Wyroby p³askie

3 885

3 970

3 935

3 670

3 595

Wyroby d³ugie

1 255

1 395

1 400

1 400

1 400

Rury i kszta³towniki zamkniête

485

535

565

585

585

Razem wyroby hutnicze

5 625

5 901

5 900

5 655

5 580

ród³o: opracowanie w³asne
Tablica 12. Prognoza eksportu stalowych wyrobów
hutniczych, tys. ton
Table 12. Forecast on export of steel products, thousands
of tons
Asortyment
wyrobów / rok

2009

2010

2011

2012

2013

Wyroby p³askie

795

950

1 095

1 305

1 410

Wyroby d³ugie

1 640

1 770

2 060

2 260

2 460

Rury i kszta³towniki zamkniête

215

220

225

255

265

Razem wyroby hutnicze

2 650

2 940

3 380

3 820

4 135

ród³o: opracowanie w³asne
Tablica 13. Prognoza produkcji ca³kowitej poszczególnych
asortymentów wyrobów przez krajowe hutnictwo, tys. ton
Rys. 4. Prognoza jawnego zu¿ycia stalowych wyrobów hutniczych w Polsce w wariantach optymistycznym i realnym
Fig. 4. Forecast on apparent consumption of steel products
in Poland according to the optimistic and realistic
variant
Tablica 9. Prognoza jawnego zu¿ycia stalowych wyrobów
hutniczych w Polsce wed³ug wariantu okreœlonego jako
realny, tys. ton
Table 9. Forecast on apparent consumption of steel products in Poland according to the realisic variant, thousands of tons
Rok

2009

2010

2011

2012

2013

Prognoza jawnego
zu¿ycia

9 000

10 000

10 500

11 050

11 600

ród³o: pracowanie w³asne

Table 13. Forecast on total production of products assortments by domestic steelmaking industry, thousands of
tons
Asortyment
wyrobów / rok

2009

2010

2011

2012

2013

Blachy walcowane
na gor¹co

2 205

2 855

3 325

4 175

4 695

Blachy walcowane
na zimno

635

730

800

1 025

1 055

Blachy powlekane*
Wyroby d³ugie
Rury i kszta³towniki zamkniête

515

540

560

590

620

3 790

4 160

4 635

5 045

5 455

640

695

720

785

850

* Obejmuje sumê produkcji blach ocynkowanych i blach
powlekanych pow³okami organicznymi
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6. PODSUMOWANIE
Lata 1997–2008 to okres wzrostu jawnego zu¿ycia stalowych wyrobów hutniczych w Polsce. Œrednia dynamika
jawnego zu¿ycia by³a w tym okresie wy¿sza od dynamiki
PKB (odpowiednio 105,3% i 104,6%). Rok 2009 przyniós³
istotne zmniejszenie dynamiki PKB. W œlad za tym, jak to
potwierdzaj¹ wyniki I pó³rocza 2009, nast¹pi zmniejszenie zu¿ycia stalowych wyrobów hutniczych w 2009 roku
w porównaniu ze zu¿yciem w roku 2008. Mo¿na oczekiwaæ,
¿e w 2009 roku zu¿ycie wyniesie oko³o 9 mln ton. Przewidywane o¿ywienie gospodarcze pocz¹wszy od 2010 roku
i powrót do wy¿szych wartoœci wzrostu PKB w granicach
4–5% w latach 2011–2012, pozwala zak³adaæ stopniowy
wzrost jawnego zu¿ycia stalowych wyrobów hutniczych
pocz¹wszy od 2010 roku. Z prognozy w wariancie realnym
wynika, ¿e roczne procentowe wzrosty jawnego zu¿ycia
bêd¹ zbli¿one do wartoœci osi¹ganych w latach 1992–2005
(oko³o 3%). Tak wiêc jawne zu¿ycie stalowych wyrobów
hutniczych w Polsce w 2013 roku osi¹gnê³oby poziom
oko³o 11,6 mln ton. Nie nale¿y oczekiwaæ istotnych zmian
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struktury asortymentowej zu¿ycia w relacji wyroby
p³askie – wyroby d³ugie. Struktura zu¿ycia, jaka wyst¹pi³a
w ostatnich latach jest zbli¿ona do struktury zu¿ycia w wysokorozwiniêtych krajach Europy Zachodniej.
Prognozowana w wariancie realnym wielkoœæ jawnego
zu¿ycia wyrobów hutniczych wskazuje, ¿e nadal w Polsce
zu¿ycie wyrobów hutniczych na jednego mieszkañca bêdzie ni¿sze od œredniej dla pañstw UE-27 ( w Polsce w roku
2013 – oko³o 300 kg/mieszkañca, œrednia dla UE-27 w roku
2008 – oko³o 370 kg/mieszkañca).
Po du¿ym spadku eksportu w 2009 prognozowany jest
stopniowy jego wzrost do wielkoœci osi¹ganych w latach
2006–2008. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e w okresie objêtym prognoz¹ nast¹pi wzglêdna stabilizacja wielkoœci importu na
poziomie 5,6–5,9 mln ton rocznie wyrobów finalnych.
Artyku³ zawiera wyniki analiz wykonanych w
pracy pt.: „Monitorowanie przebiegu procesu restrukturyzacji hutnictwa ¿elaza i stali – Raport
za rok 2008„ finansowanej ze œrodków Ministerstwa Gospodarki.
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