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I. Przegląd Prasy:
02.04.2008 r.
Eurometal: analiza rynku dystrybucji stali
Według Eurometalu 2007 rok był bardzo dobry dla europejskiego rynku dystrybucji stali. W ubiegłym roku
sprzedaż wzrosła o 6 proc. w porównaniu do 2006 roku.
W UE (27 krajów) aktywność spółek dystrybucyjnych rozwijała się na dobrym poziomie przez cały ubiegły rok.
Wyjątkiem był okres wakacyjny i związane z tym osłabienie rynku. Aktywność rynku w IV kw. ubiegłego roku
osiągnęła najwyższy pułap, aby potem ulec spadkowi w połowie grudnia. W 2007 roku poziom zapasów u
dystrybutorów stali w krajach UE był zgodny z rozwojem aktywności sprzedaży na rynku. W ostatnim kwartale
ubiegłego roku zapasy znacząco spadły.
W 2007 roku sprzedaż produktów długich ze stali pozostała na tak wysokim poziomie, jak w roku 2006. W
pierwszej połowie ubiegłego roku sprzedaż tych wyrobów rosła, tak jak w 2006 roku. Po spowolnieniu w
okresie wakacyjnym sprzedaż powróciła do wysokiego poziomu. Pod koniec roku spadła. Zapasy produktów
długich pozostawały w całym roku na poziomie normalnym bądź nawet niskim. Od wakacji utrzymywał się
trend spadkowy zapasów.
Na rynku UE sprzedaż produktów płaskich ze stali w 2007 roku wzrosła o 9 proc. W pierwszej połowie roku
utrzymywał się stały wzrost sprzedaży tych wyrobów, po wakacyjnym spowolnieniu na rynku, w IV kw.
aktywność sprzedaży wzrosła o 20 proc. i więcej. Przed wakacjami zapasy produktów płaskich stale rosły,
jednak we wrześniu nastąpiła wyprzedaż zapasów i na koniec roku ich poziom był niższy niż w styczniu.
W 2008 roku wzrosty cen będą dotyczyły wszystkich rynków, wspomagane dodatkowo przez rosnące koszty
zakupu surowców. Eurometal ostrzega, że obecnie popyt jest wyższy niż aktualne potrzeby, co z łatwością może
prowadzić do zbyt wysokiego poziomu zapasów na rynku stalowym. Ostatnie dane opublikowane przez OECD
wskazują na spowolnienie w Europie, Chinach i Indiach oraz że USA jest bliskie recesji. Tylko Brazylia i Rosja
1
mają silne podstawy do dalszego wzrostu ekonomicznego.

03.04.2008 r.
Eksport stali z Chin do Unii Europejskiej
Eksport stali z Chin do Unii Europejskiej spadł od stycznia do lutego o ponad 43 proc., do 758 tys. ton.
Tymczasem w pierwszych dwóch miesiącach 2007 roku eksport ten był na poziomie 1,3 mln ton.
Tylko w lutym eksport z Chin do UE zmniejszył się o około 70 proc. rok do roku i wyniósł 225 tys. ton., dla
2
porównania w lutym 2007 roku było to 762 tys. ton.

Hiszpania: wzrost produkcji stali surowej o 3%
Produkcja stali surowej w Hiszpanii w 2007 roku wzrosła o 3 proc. do 19 mln ton, w porównaniu do 2006 roku.
Konsumpcja stali spadła o 0,9 proc. do 23,4 mln ton. Największy spadek konsumpcji - o 4,3 proc. - dotyczył
produktów długich.
Produkcja wyrobów gorącowalcowanych w Hiszpanii wzrosła w 2007 roku o 2,4 proc. do18,75 mln ton, a rur ze
3
szwem o 1,9 proc. do 9,5 mln ton.
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06.04.2008 r.
ArcelorMittal: światowy popyt na stal
ArcelorMittal stwierdził, że światowy popyt na stal zwiększy się o przynajmniej 500 mln ton rocznie w ciągu
następnych dziesięciu lat. Za dużą część wzrostu będą odpowiadały Indie. Problemem może się okazać podaż.
Według analiz ArcelorMittal rozwój mocy produkcyjnych w Chinach ulegnie spowolnieniu w tym roku do około
10 proc. w przypadku produkcji stali surowej. ArcelorMittal planuje rozwinąć działalność o 6,6 mln ton stali
walcowanej w Afryce, WNP i na Środkowym-Wschodzie.
Światowa produkcja stali surowej wyniosła w ubiegłym roku 1,343 mln ton. W 2006 roku konsumpcja
4
produktów gotowych ze stali osiągnęła 1,133 mln ton.

08.04.2008 r.
Produkcja stali nierdzewnej w 2007 roku
Według International Stainless Steel Forum światowa produkcja stali nierdzewnej w 2007 roku spadła o 2,9
proc. do 27,6 mln ton, w porównaniu do 2006 roku.
Podczas, gdy w Zachodniej Europie produkcja stali nierdzewnej spadła o 13,3 proc., w obu Amerykach - o 15,2
proc., w Azji nastąpił jej wzrost o 6,3 proc. Region zawdzięcza go głównie Chinom.
Azja wytworzyła w ubiegłym roku 60 proc. światowej produkcji stali nierdzewnej. Produkcja tej stali w Chinach
wzrosła o 36 proc. do 7,2 mln ton. Drugim największym producentem w regionie jest Japonia, z produkcją na
poziomie 3,7 mln ton. Produkcja stali surowej w Europie Centralnej i Wschodniej spadła o 3 proc.
Źródło:
Rosną ceny prętów zbrojeniowych w Polsce
Od połowy kwietnia ceny prętów zbrojeniowych w Polsce przekroczyły 600 euro za tonę. Kolejne podwyżki cen
są spodziewane w maju. Krajowi producenci oczekują, że ceny te ustabilizują się lub nawet spadną w okresie
wakacyjnym.
Cena prętów zbrojeniowych wynosi obecnie 2100 zł loco zakład (612 euro za tonę), a w niektórych przypadkach
nawet 2350 zł za tonę. Koszt zakupu produktu u dystrybutorów jest wyższy o 5 proc. Według informacji
jednego z dystrybutorów producenci podnoszą ceny o 2-3 proc. tygodniowo. Inny polski dystrybutor obliczył, że
maksymalna cen prętów zbrojeniowych, którą zaakceptuje rynek, to 2300 zł za tonę - w przypadku kupców na
5
dużą skalę i 2400 zł za tonę - w przypadku kupców detalicznych.

09.04.2008 r.
Produkcja stali surowej w Niemczech
W Niemczech produkcja stali surowej w marcu wzrosła zaledwie do 4,2 mln ton, czyli o 0,2 proc. w porównaniu
do analogicznego okresu ubiegłego roku i o 2,3 proc. w porównaniu do lutego bieżącego roku.
W I kw. tego roku produkcja stali surowej w Niemczech osiągnęła 12,1 mln ton, czyli o 2,1 proc. mniej niż w I
kw. 2007 roku. Produkcja w zachodnich hutach spadła o 2,9 proc., do 10,3 mln ton, a we wschodnich - wzrosła
6
o 3 proc., do 1,8 mln ton.
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Import produktów ze stali w 2007 roku
Według Iron & Steel Statistics Bureau w 2007 roku najbardziej wzrósł import produktów ze stali z: Chin do Korei
- 12,7 mln ton, Chin do Unii Europejskiej - 10,5 mln ton, Japonii do Korei - 9,4 mln ton, Rosji do UE - 9,3 mln ton
i Japonii do Chin - 6,1 mln ton. Wszystkie te dane są wyższe, niż w 2006 roku. Największy przyrost w imporcie 46 proc. - dotyczy dostaw z Chin do UE.
W przypadku eksportu do UE duże wzrosty odnotowały także Indie - o 29 proc., do 2,1 mln ton i Turcja - o 22
proc., do 5,4 mln ton. Spadkowi uległy natomiast dostawy z Ukrainy do Unii - aż o 19 proc., do 5,1 mln ton.
Tymczasem import blach gorącowalcowanych w kręgach z Chin do Unii Europejskiej w styczniu wzrósł do 194
tys. ton, z 48 tys. ton w grudniu 2007 roku. Zwiększeniu uległy także dostawy kręgów ocynkowanych ogniowo o 24 proc. Import ten w styczniu wyniósł 112 tys. ton, w porównaniu do 90 tys. ton w grudniu ubiegłego roku.
Import blach grubych wzrósł z 90 tys. ton w grudniu, do 140 tys. ton w styczniu. Jednak całkowity eksport z Chin
7
do krajów UE w styczniu i lutym spadł o 43 proc. rok do roku.

14.04.2008 r.
Chiny wyprodukują 9 mln ton stali nierdzewnej
Tegoroczna produkcja stali nierdzewnych w Chinach wzrośnie o 25 proc. - uważa Zian Sinfan, szef Tsingshan
Holding Group, jednego z największych chińskich producentów stali odpornych na korozję - informuje portal
ukrrudprom.com.
W stosunku do ubiegłego roku o 10 proc. wzrośnie zapotrzebowanie wewnętrznego rynku na tę stal. W 2007
roku Chiny wyprodukowały 7,2 mln ton stali nierdzewnych, z czego aż 6,58 mln ton kupili chińscy odbiorcy.
Przypomnijmy, że analitycy MEPS prognozują, że w tym roku światowa produkcja stali nierdzewnej osiągnie 29
8
mln ton.

Ceny prętów zbrojeniowych wzrosły o 20%
Ceny prętów zbrojeniowych wyprodukowanych przez polskie huty są obecnie o 20 proc. wyższe, niż pod koniec
2007 roku. Kolejne wzrosty cen mają nastąpić pod koniec kwietnia.
Średnia cena prętów zbrojeniowych (12-20 mm) w Polsce wynosi teraz 2020-2030 zł za tonę, nie wliczając
transportu. Jeszcze w tym miesiącu ceny wzrosną o 100-150 zł za tonę.
Jeden z producentów sprzedawał produkt w marcu za 570-580 euro za tonę loco zakład, już teraz planuje
podwyżkę, po której koszt zakupu prętów zwiększy się do ponad 600 euro za tonę.
Zgodnie z danymi Polskiej Unii Dystrybutorów Stali cena minimalna prętów zbrojeniowych (12 mm) w ubiegłym
tygodniu wyniosła 1993 zł za tonę, a maksymalna - 2124 zł za tonę. Tymczasem w listopadzie ubiegłego roku
9
było to - 1600 zł za tonę.

15.04.2008 r.
Chiny zmniejszyły eksport stali
W pierwszym kwartale tego roku chińscy producenci sprzedali na eksport o 19,3 proc. stali mniej niż rok
wcześniej.
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Według służb celnych Chiny wyeksportowały 11,39 mln ton wyrobów stalowych wartych 9,92 mld dolarów.
Specjaliści zwracają jednak uwagę, że w marcu chińscy producenci wyeksportowali 4,16 mln ton stali, o ponad
10
33 proc. więcej niż w marcu 2007 roku.

Stalprofil wierzy w lepszą koniunkturę
Intensyfikacja obrotu wyrobami hutniczymi (w tym importu), rozszerzenia grona dostawców i częściowe
uniezależnianie się od ArcelorMittal (co ciekawe, jednego z głównych akcjonariuszy), a w średnim horyzoncie
przejęcia - tak wyglądają zamierzenia władz Stalprofilu, ujawnione w raporcie rocznym za 2007 r.
"Stalprofil prognozuje na rok 2008 lepszą niż w ubiegłym roku koniunkturęna rynku wyrobów hutniczych, co z
pewnością przełoży się na osiągnięcie założonych celów finansowych - zapewnia stalowa firma w raporcie.
W 2007 r. spółka zanotowała 490,4 mln przychodów oraz 16,4 mln zł zysku netto.

Jesli chodzi o przejęcia, Stalprofil będzie szukać spółek "z branży, których przedmiot działalności byłby
komplementarny z oferta spółki, a obecnośc w grupie mogłaby przynieść efekt synergii poprzez wykorzystanie
wzajemnych związków kooperacyjnych".
11
W ubiegłym roku Stalprofil przejął firmę Kolb, zajmującą się produkcją wyrobów stalowych.

16.04.2008 r.
Nowe walcownie w Chinach
Koncerny Laiwu Steel Group i Jiangsu Feida Plate Co uruchomią wkrótce walcownie, które będą produkować
3,5 mln ton blach rocznie.
Walcownia Jiangsu Feida Plate Co ma ruszyć już w maju. Zakład będzie produkował rocznie około 2 mln ton
blach o grubości od 6 do 100 mm. Po uruchomieniu walcowni, której budowa kosztowała 171 mln dolarów,
zdolności produkcyjne Jiangsu Feida Plate Co wzrosną do 3,2 mln ton rocznie.
Pod koniec roku nową walcownię uruchomi Laiwu Steel Group. Będzie produkować rocznie 1,5 mln ton blach o
grubości powyżej 6 mm i szerokości od 1500 do 4000 mm, a przeznaczonych do produkcji rur dużej średnicy.
Spółka Laiwu Steel Group została w tym roku przejęta przez chiński koncern hutniczy Jinan Steel Group. Nowa
grupa o nazwie Shandong Steel Group, z produkcją ponad 33 mln ton stali rocznie, stanie się jednym z
12
największych chińskich i światowych koncernów hutniczych.

21.04.2008 r.
Stalowy rekord w Chinach
W marcu chińskie huty wyprodukowały 44,87 mln ton stali. To najlepszy miesięczny wynik w historii.
Poprzedni rekord padł w październiku 2007 roku. Marcowy wynik jest o 11,5 proc. lepszy niż w marcu 2007
roku. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2007 roku produkcja stali w Chinach wzrosła o 8,6 proc.
W 2007 roku huty w Państwie Środka wyprodukowały 490 mln ton stali. Zdaniem Qi Xiangdonga, wiceszefa
China Iron & Steel Association w tym roku wyprodukują 540 mln ton. To skutek większego zapotrzebowania na
13
stal w Chinach, które według prognoz w tym roku ma wzrosnąć o 12 procent.
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22.04.2008 r.
Rosja zmniejszyła produkcję rur
Rosyjskie walcownie wytworzyły w pierwszym kwartale o 4,4 proc. rur mniej niż rok wcześniej.
Urząd Statystyczny Rosji podał wyniki za pierwszy kwartał tego roku. O 4 proc. zmniejszyła się produkcja rur
bezszwowych, o ponad 5 proc.- rur spawanych - donosi portal ukrrudprom.com.
Przez trzy pierwsze miesiące tego roku TMK, największy rosyjski koncern rurowy wyprodukował i sprzedał tylko
14
707 tys. ton rur, o ponad 8 proc. rur mniej niż przed rokiem.

24.04.2008 r.
MEPS: korekta prognoz produkcji stali
W tym roku branża hutnicza na świecie wytworzy 1,42 mld ton stali - twierdzą analitycy brytyjskiej agencji MEPS.
To o 5,6 proc. więcej niż w 2007 roku, ale mniej, niż analitycy MEPS zakładali jeszcze na początku tego roku.
Wtedy prognozowali wzrost tegorocznej produkcji stali o 7,6 proc. Korekta to zdaniem analityków efekt
ograniczania produkcji stali w Chinach oraz znaczących podwyżek surowców i energii, które hamują apetyty
producentów w innych krajach - informuje portal ukrrudprom.com.
Według prognoz MEPS w 2009 roku produkcja stali w krajach UE wyniesie 215 mln ton (wzrost o 2,3 proc.
wobec 2007 roku), w innych krajach Europy - 33,5 mln (wzrost o 10,2 proc.), krajach WNP - 131,8 mln (wzrost o
6,3 proc.), w krajach NAFTA - 135 mln ton (wzrost o 1,9 proc.). W Chinach produkcja stali wyniesie 527 mln ton
15
(wzrost o 7,8 proc.), a w Ameryce Łacińskiej - 52,8 mln ton (wzrost o 9,3 proc.).

25.04.2008 r.
Hutmen chce obniżyć koszty, może zamknąć część produkcji
Głównym celem Hutmenu jest obniżenie kosztów w związku z niesprzyjającą sytuacją na rynku metali. Spółka
może zamknąć produkcję rur miedzianych, jeśli okaże się nieopłacalna - poinformowali na spotkaniu z
dziennikarzami przedstawiciele spółki.
"Sytuacja producentów metali w strefie euro jest niezwykle trudna. Konieczna jest restrukturyzacja i obniżenie
kosztów" - powiedział Arkadiusz Krężel, przewodniczący rady nadzorczej Hutmenu.
"Wyniki Hutmenu za pierwszy kwartał nie będą zachwycające" - powiedział Piotr Szeliga, prezes Impexmetalu,
który jest głównym akcjonariuszem Hutmenu.
Do 30 czerwca zarząd spółki ma czas na przeanalizowanie sytuacji i ocenę aktywów spółki. Wtedy zapadną
decyzje co do przyszłości m.in. centrum produktowego rur miedzianych we Wrocławiu.
"Jesteśmy mało elastycznym producentem, gdyż wytwarzamy tylko rury twarde. Potrzebna jest modernizacja,
umożliwiająca poszerzenie gamy produktowej" - powiedział Krężel.
Modernizacja wiązałaby się z przeniesieniem produkcji pod Wrocław. Zdaniem Krężla inwestycja może wynieść
150-180 mln zł.
"Szukamy partnera, który jest dostawcą lub producentem miedzi albo chociaż dużym jej konsumentem.
Wysłaliśmy informację do kilkunastu europejskich producentów oraz do KGHM, którego traktujemy jako
16
naszego głównego, naturalnego partnera" - powiedział Krężel.
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26.04.2008 r.
Japonia: wzrost cen stali
Nippon Steel i JFE Holdings planują zwiększyć hurtowe ceny stali o kolejne 10 proc. - informuje serwis
Ukrrudprom.com.
Japońskie koncerny stalowe poinformowały, że nowe ceny będą obowiązywały od czerwca 2008 roku. Ostatnia
17
podwyżka cen została wprowadzona w kwietniu br. z powodu światowego wzrostu cen na surowce.

28.04.2008 r.
Bułgaria: wzrosty cen prętów zbrojeniowych i walcówki
Powodem jest ożywienie w budownictwie
Ceny walcówki i prętów zbrojeniowych na bułgarskim rynku wzrosły w kwietniu trzykrotnie.
Ceny prętów zbrojeniowych zwiększyły się z 1 160 lewów za tonę dostarczoną (593 euro za tonę) na początku
kwietnia, do 1 280 lewów za tonę na koniec kwietnia. W przypadku walcówki cena z początku miesiąca wynosi
1 170 lewów za tonę, a na koniec miesiąca jest to 1 290 lewów za tonę.
Jako powód podwyżki podaje się ożywienie w budownictwie.

18

Producenci blachy spodziewają się wzmocnienia popytu
W Niemczech miesięczna sprzedaż produktu wzrosła do 160 tys. ton
Producenci blachy z Północnej i Zachodniej Europy spodziewają się dalszego wzmocnienia popytu. Tymczasem
dystrybutorzy sugerują, że lokalnie może nastąpić osłabienie zakupów.
W Niemczech poziom zapasów blach wynosi obecnie około 660 tys. ton, podczas gdy ich zwyczajowy poziom to
420 tys. ton. Miesięczna sprzedaż produktu, wynosząca normalnie około 125 tys. ton, wzrosła do 160 tys. ton.
W Wielkiej Brytanii cena blachy typu S275 zwiększył się do 575-595 funtów za tonę (732-795 euro za tonę).
Corus już zapowiedział nową podwyżkę ceny produktu od 1 czerwca - po jej wprowadzeniu za produkt trzeba
19
będzie zapłacić 625 funtów za tonę, a nawet 660 funtów za tonę.

ArcelorMittal: zainteresowany złożami węgla w Polsce
Koncern czeka na ustalenie zasad prywatyzacji przez polski rząd
Na ostatnim posiedzeniu Sejmowej Komisji Skarbu Ewa Malik z PiS zapowiedziała, że złoży interpelację w
sprawie badania przez ArcelorMittal złóż węgla koksującego Kompanii Węglowej.
Tymczasem Ministerstwo Gospodarki zaprzeczyło, by ArcelorMittal w jakikolwiek sposób badał złoża Kompanii
Węglowej.
Węgiel koksujący, najdroższy na rynku, jest wykorzystywany do produkcji koksu - niezbędnego przy
wytwarzaniu stali. Z informacji „Rzeczpospolitej" wynika, że w kręgu zainteresowań Mittala mogłyby się znaleźć
bogate w węgiel koksujący złoża Halemby, kopalni należącej do KW. Aby do nich dotrzeć, potrzeba
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przynajmniej 1,5 mld zł na inwestycje. A KW takich pieniędzy nie ma i na razie Halemba przynosi jej ok. 300 mln
zł strat rocznie.
ArcelorMittal potwierdził, że koncern zamiast kupować węgiel, wolałby mieć własne kopalnie, ale nie rozmawia
z nikim o żadnym przejęciu, póki polski rząd nie określi zasad prywatyzacji górnictwa. A w przypadku KW trudno
mówić o szybkiej prywatyzacji, bo spółka ma blisko 5 mld zł zobowiązań.
Nazwa ArcelorMittal pojawia się w Sejmie także przy okazji dyskusji o prywatyzacji koksowni w Wałbrzychu i
Zabrzu. Strategia dla górnictwa do 2015 roku zakłada bowiem włączenie tych koksowni do JSW, a resort skarbu
kilka dni temu zapowiedział, że rozważa ich samodzielną prywatyzację. Posłowie zastanawiają się więc, czy nie
umożliwi to Mittalowi kupna kolejnych koksowni. Koncern ma już koksownię Zdzieszowice, którą kupił w 2004
roku razem z czterema hutami stali. Za całość zapłacił miliard złotych.
Jeśli jednak rząd zdecyduje o samodzielnym debiucie koksowni na giełdzie, potrzebna będzie zmiana strategii
20
dla górnictwa.

Polska: rosną ceny prętów zbrojeniowych
Za tonę produktu loco zakład trzeba już zapłacić 2100 zł
Od połowy kwietnia ceny prętów zbrojeniowych w Polsce przekroczyły 600 euro za tonę. Kolejne podwyżki cen
są spodziewane w maju. Krajowi producenci oczekują, że ceny te ustabilizują się lub nawet spadną w okresie
wakacyjnym.
Cena prętów zbrojeniowych wynosi obecnie 2100 zł loco zakład (612 euro za tonę), a w niektórych przypadkach
nawet 2350 zł za tonę. Koszt zakupu produktu u dystrybutorów jest wyższy o 5 proc. Według informacji
jednego z dystrybutorów producenci podnoszą ceny o 2-3 proc. tygodniowo. Inny polski dystrybutor obliczył, że
maksymalna cen prętów zbrojeniowych, którą zaakceptuje rynek, to 2300 zł za tonę - w przypadku kupców na
21
dużą skalę i 2400 zł za tonę - w przypadku kupców detalicznych.

Jakie są plany Arcelora?
Przemysł. Kontrowersje wokół prywatyzacji kopalń. Parlamentarzyści podejrzewają, że międzynarodowy
koncern Arcelor Mittal chce przejąć złoża węgla koksującego od Kompanii Węglowej
Niepolityczny wybór szefów Kompanii
Na ostatnim posiedzeniu Sejmowej Komisji Skarbu Ewa Malik z PiS zapowiedziała, że złoży interpelację w
sprawie badania przez ArcelorMittal złóż węgla koksującego Kompanii Węglowej. O rekonesansie stalowego
giganta poinformował na początku kwietnia „Puls Biznesu”.
– Na jakiej podstawie te złoża są badane? Czy to kolejny obok Silesii element prywatyzacji Kompanii? – pytała
poseł Malik, dodając, że warto by wyjaśnić, na jakiej podstawie zagranicznemu koncernowi ujawnia się
informacje o strategicznych dla kraju złożach (energetyka w Polsce opiera się w ponad 90 proc. na węglu).
Tymczasem dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki Aleksandra Magaczewska
zaprzeczyła, by ArcelorMittal w jakikolwiek sposób badał złoża Kompanii Węglowej. – Zarząd KW nie
udostępnia Mittalowi żadnych dokumentów – zapewniała.
Zbigniew Madej, rzecznik Kompanii Węglowej, przyznał, że rozmów z Mittalem, któremu KW dostarcza węgiel,
jako takich nie ma. – Były wstępne rozmowy, ale czysto teoretyczne, bez żadnych ustaleń – tłumaczy.
Węgiel koksujący, najdroższy na rynku, jest wykorzystywany do produkcji koksu – niezbędnego przy
wytwarzaniu stali. Z informacji „Rz” wynika, że w kręgu zainteresowań Mittala mogłyby się znaleźć bogate w
węgiel koksujący złoża Halemby, kopalni należącej do KW. Aby do nich dotrzeć, potrzeba przynajmniej 1,5 mld
zł na inwestycje. A KW takich pieniędzy nie ma i na razie Halemba przynosi jej ok. 300 mln zł strat rocznie. –
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Oczywiście, że nasz koncern zamiast kupować węgiel, wolałby mieć własne kopalnie, ale nie rozmawiamy z
nikim o żadnym przejęciu, póki polski rząd nie określi zasad prywatyzacji górnictwa – mówi Andrzej
Krzyształowicz, rzecznik ArcelorMittal Poland.
A w przypadku KW trudno mówić o szybkiej prywatyzacji, bo spółka ma blisko 5 mld zł zobowiązań.
Nazwa ArcelorMittal pojawia się w Sejmie także przy okazji dyskusji o prywatyzacji koksowni w Wałbrzychu i
Zabrzu. Strategia dla górnictwa do 2015 r. zakłada bowiem włączenie tych koksowni do JSW, a resort skarbu
kilka dni temu zapowiedział, że rozważa ich samodzielną prywatyzację. Posłowie zastanawiają się więc, czy nie
umożliwi to Mittalowi kupna kolejnych koksowni. Koncern ma już koksownię Zdzieszowice, którą kupił w 2004
r. razem z czterema hutami stali. Za całość zapłacił miliard złotych.
– W tym przypadku również poczekajmy na oficjalny plan prywatyzacji – mówi Krzyształowicz.
Jeśli jednak rząd zdecyduje o samodzielnym debiucie koksowni na giełdzie, potrzebna będzie zmiana strategii
dla górnictwa. Jarosław Zagórowski, prezes JSW, nie ukrywa, że brak Wałbrzycha czy Zabrza osłabi pozycję
przyszłej grupy. Wówczas, oprócz pięciu kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej, tworzyłyby ją Polski Koks i
Koksownia Przyjaźń, a także przejęta w styczniu kopalnia Budryk. – A przecież im silniejsza będzie grupa, tym
lepiej zostanie wyceniona przez inwestorów – mówi Zagórowski.
Po raz czwarty najbogatszy
Hindus Lakshmi Mittal, właściciel stalowego koncernu Mittal, po raz czwarty z rzędu obronił tytuł
najbogatszego mieszkańca Wielkiej Brytanii – ogłosił „Sunday Times”. Mittal dysponuje majątkiem wartym 27,7
mld funtów. W ciągu ostatniego roku wzbogacił się o niemal 44 proc. Na drugim miejscu zestawienia znalazł się
Rosjanin Roman Abramowicz z majątkiem wycenianym na 11,7 mld funtów. Na trzeciej pozycji uplasował się
książę Westminsteru (ok. 7 mld funtów). Milionerzy z Wielkiej Brytanii szybko pomnażają swoje majątki. Tysiąc
22
najbogatszych mieszkańców Wysp ma łącznie prawie 413 mld funtów, o 53 mld więcej niż przed rokiem.

29.04.2008 r.
Bułgaria: więcej zamówień na produkty płaskie
Klienci chcieli zdążyć z zakupami jeszcze przed majowymi podwyżkami
W Bułgarii, pod koniec kwietnia, nastąpiło zwiększenie ilości zamówień produktów płaskich ze stali. Klienci
chcieli zdążyć z zakupami jeszcze przed majowymi podwyżkami.
Pod koniec kwietnia za blachy gorącowalcowane i zimnowalcowane w kręgach oraz za blachy ocynkowane
ogniowo płaciło się w Bułgarii około 1450-1500 lewów (741-767 euro za tonę). Lokalny rynek oczekuje, że ceny
23
w maju będą znacząco wyższe.

ArcelorMittal zwiększy dostawy
Dostawy produktów ze stali wzrosną do 155 mln ton do 2012 roku
ArcelorMittal oczekuje, że do 2012 roku zwiększy dostawy produktów ze stali do 155 mln ton. Dostawy z
istniejących zakładów powinny wzrosnąć do 130 mln ton, a te z planowanych nowych zakładów, które mają
powstać do 2012 roku, o 25 mln ton lub nawet więcej.
Oddział grupy Long Carbon ma dostarczać do 2012 roku z istniejących zakładów 30 mln ton produktów. W 2006
roku było to 25 mln ton.
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Dostawy Flat Carbon Europe mają się zwiększyć z 33 mln ton, do 37 mln ton. Największy wzrost ArcelorMittal
planuje w Azji, Afryce i krajach WNP, do których grupa dostarczy o 10 mln ton produktów więcej, czyli 30mln
ton.
Grupa zainwestuje w pięć nowych walcowni w Turcji, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Nigerii i Mozambiku raz w trzy
zakłady w Egipcie i dwa w Indiach.
ArcelorMittal zamierza także zwiększyć wydobycie rudy żelaza o 12 mln ton, do 66 mln ton w 2010 roku.

24

Wzrost gospodarczy w strefie euro
Tempo wzrostu w strefie euro spadnie w przyszłym roku do 1,5 proc.
Tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro spadnie w przyszłym roku do 1,5 proc. Będzie zatem o 0,6 pkt
proc. wolniejsze niż przewidywano w listopadzie i słabsze od 1,7 proc. zakładanych na bieżący rok. Takie dane
zawiera wiosenna prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej, opublikowana wczoraj w Brukseli. Szacuje ona
także, że inflacja w strefie euro w przyszłym roku spadnie do 2,2 proc. po znaczącym przyspieszeniu do 3,2
proc. w tym roku. Jeszcze w lutym Komisja spodziewała się tegorocznej inflacji na poziomie 2,6 proc.
Tak więc przyszły rok będzie już trzecim z rzędu, w którym gospodarka strefy euro będzie się wolniej rozwijała.
Komisja uzasadnia taką prognozę między innymi tym, że większa inflacja niekorzystnie wpłynie na wydatki
konsumpcyjne i uniemożliwi Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) obniżanie stóp procentowych w celu
ożywienia wzrostu.
Inne przyczyny pogorszenia koniunktury w strefie euro to rekordowe ceny ropy naftowej, spadek wartości
funta i dolara w stosunku do euro i wreszcie ograniczenia podaży na światowym rynku kredytowym. I to
wszystko w okresie, gdy amerykańska gospodarka balansuje na krawędzi recesji. Thomas Enders, prezes Airbus
SAS, uprzedzał w zeszłym tygodniu, że spadek kursu dolara do euro stanowi "wielkie ryzyko" dla całej
25
europejskiej branży lotniczej i grozi likwidacją tysięcy miejsc pracy.
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Projekt rozporządzenia ws. emisji CO2
Przedłużające się negocjacje działają na niekorzyść spółek
Jest mało prawdopodobne, aby rząd wczoraj zatwierdził dziś projekt rozporządzenia w sprawie rozdziału
uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012. Taki był plan, ale trwają spory między ministrem środowiska, który
koordynuje prace nad dokumentem, a przedstawicielami resortu skarbu (nadzorujący największe spółki
energetyczne będące głównymi "konsumentami" uprawnień do emisji dwutlenku węgla).
Resort gospodarki opublikował w swoim serwisie internetowym projekt dokumentu w wersji z 18 kwietnia.
Wynika z niego, że uprawnienia do emisji średnio 208,5 mln ton CO2 rocznie zostały rozdzielone tak jak
wcześniej przypuszczano. Ponad 63 proc. wszystkich uprawnień trafi do energetyki. Pula ta jest równoważna
emisji 132 mln ton CO2 rocznie. Rzecz w tym, że elektrownie i elektrociepłownie zawodowe już w 2006 roku
emitowały ponad 150 mln ton dwutlenku węgla na rok. I o ten niedobór toczy się spór. Inne branże przemysłu,
takie jak cementowy czy szklarski, mocno lobbują, aby przydział dla nich był jak najwyższy.
Tymczasem coraz więcej spółek objętych Krajowym Rozdziałem Uprawnień do Emisji mówi, że przedłużające się
negocjacje działają na ich niekorzyść, a na daleko idące modyfikacje projektu nie można już i tak liczyć. Dlatego
lepiej byłoby, gdyby rząd zatwierdził rozporządzenie w jakiejkolwiek wersji. Chodzi o to, że dopóki
rozporządzenie nie zacznie funkcjonować, część spółek, zwłaszcza tych, których ceny podlegają taryfikacji, nie
mogą w swoim rachunku ekonomicznym uwzględnić kosztów zakupu praw do emisji CO2.
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Dopiero po zatwierdzeniu nowej wersji rozporządzenia spółki energetyczne będą mogły oszacować, ile
wydadzą na dokupienie dodatkowych uprawnień i wystąpić do Urzędu Regulacji Energetyki o korektę taryf na
prąd i ciepło.
Opóźnienia mają jeszcze jeden skutek: dopóki nie ma rozporządzenia, przyznane spółkom uprawnienia nie
mogą zostać zarejestrowane przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Emisjami. Do tego czasu firmy
26
nie będą mogły nimi obracać. To oznacza dla nich poważne straty.

Chiny zwiększają produkcję stali nierdzewnej
Już w tym roku huty Państwa Środka mogą wyprodukować 12 mln ton stali odpornych na korozję
To możliwe, bo Chiny szybko zwiększają produkcję. W 2007 roku chińskie stalownie wyprodukowały 7,6 mln
ton stali nierdzewnej, o 42 proc. więcej niż rok wcześniej - informuje portal ukrrudprom.com. Zdaniem
27
chińskich producentów w najbliższych trzech latach produkcja powinna przekroczyć 20 mln ton.

Indeks Stalowy: ceny referencyjne kręgów
W Europie wzrosły ceny referencyjne kręgów ocynkowanych ogniowo
Ostatnie ceny referencyjna opracowane przez Indeks Stalowy wskazują na wzrost cen bazowych kręgów
ocynkowanych ogniowo w Europie. Ceny te zwiększyły się w północnej części kontynentu o 27 euro za tonę do
784 euro za tonę loco zakład. Ceny referencyjne blach gorącowalcowanych w kręgach wzrosły do 641 euro za
tonę, a blach zimnowalcowanych w kręgach spadły o 7 euro za tonę.
W Europie Południowej ceny referencyjne kręgów ocynkowanych ogniowo także wzrosły do 779 euro za tonę
loco zakład. Ceny blach gorącowalcowanych w kręgach w regionie również wzrosły do 685 euro za tonę loco
28
zakład. Tymczasem ceny blach zimnowalcowanych w kręgach spadły.

30.04.2008 r.
ArcelorMittal: 10-letni kontrakt na rudę
Brazylijski koncern Vale dostarczy w tym czasie hutom Lakshmi Mittala 480 mln ton rudy żelaza
Największy koncern hutniczy świata poinformował we worek, że podpisał umowę na dostawy rud żelaza z
brazylijską spółką Vale (dawna Companhia Vale do Rio Doce).
\W ciągu 10 lat jej obowiązywania Vale dostarczy 480 mln ton rudy żelaza do hut ArcelorMittal w Europie,
Afryce i obu Amerykach. - To ważne porozumienie, zagwarantowaliśmy sobie niezbędne dostawy surowca stwierdził Davinder Chugh, jeden z menedżerów ArcelorMittal.
Strony nie ujawniły szczegółów umowy. Nie wiadomo, jaką cenę za rudę zgodził się płacić ArcelorMittal.

29

Europa Północna: ceny prętów i walcówki
W Wielkiej Brytanii za pręty zbrojeniowe trzeba zapłacić 720-730 euro za tonę
Ceny prętów zbrojeniowych i walcówki w Północnej Europie są na niespotykanie wysokim poziomie. Ceny te
rosną w odpowiedzi na wzrosty na światowym rynku, które wynikają z wysokich cen surowców, silnego popytu
i rozwijającej się gospodarki.
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W Niemczech cena prętów zbrojeniowych w kwietniu wyniosła 650-700 euro za tonę dostarczoną, pod koniec
miesiąca było to nawet 750 euro za tonę. Za walcówkę Niemcy płacili 600-680 euro za tonę, a rynek oczekuje,
że w maju cena ta wzrośnie do 700 euro za tonę.
W Wielkiej Brytanii obecna cena prętów zbrojeniowych wynosi około 570-580 funtów za tonę dostarczoną
30
(720-730 euro za tonę).

Indeks Stalowy: ceny referencyjne prętów
Ceny prętów zbrojeniowych w Europie osiągnęły rekordowy poziom
Opracowanie cen referencyjnych prętów zbrojeniowych stworzone przez Indeks Stalowy wskazuje na ich
kolejny wzrost w Europie.
W Północnej Europie cena referencyjna prętów zbrojeniowych wzrosła od ubiegłego tygodnia o 59 euro za
tonę, co 666 euro za tonę loco zakład (1 041 dolarów za tonę). Jest to nowy rekordowy poziom, najwyższy od
czasu od kwietnia 2006 roku. W ciągu ostatniego miesiąca cena ta zwiększyła się o 98 euro za tonę. Średni czas
dostawy prętów uległ skróceniu do 5,1 tygodni.
W Europie Południowej ceny referencyjne produktu wzrosły do 672 euro za tonę loco zakład, także osiągając
31
nowy rekord. Średni czas dostawy produktu wydłużył się do 6,3 tygodni.

Stal zbrojeniowa dogania ceny światowe
Takich podwyżek pręta żebrowanego w Polsce już dawno nie było. A zdaniem dystrybutorów to jeszcze nie
koniec
- W ciągu ostatnich 3-4 tygodni tona tego wyrobu zdrożała o około 250 zł - przyznaje Janusz Koclęga, prezes
Bodeko i twierdzi, że na koniec kwietnia producenci ustalili ceny na ponad 2200 zł za tonę.
Inni dystrybutorzy mówią o jeszcze wyższych cenach. - Już teraz trzeba płacić 680 euro (około 2346 zł) za tonę
loco zakład - mówi Mieczysław Tarczyński, prezes spółki Odmet. Gdyby nie silna złotówka, podwyżki byłyby
jeszcze bardziej odczuwalne.
- Producenci zbrojeń budowlanych są zaskoczeni. Wszyscy spodziewali się spadków cen po podwyżkach z
początku roku, tymczasem ceny rosną co tydzień - mówi Robert Wiącek, członek zarządu spółki Stal Service.
Pręt żebrowany to podstawowy materiał używany w budownictwie. Dlaczego drożeje? - Rosną koszty
produkcji, ceny złomu biją rekordy, huty płacą 1200 zł za tonę - tłumaczy prezes Tarczyński.
Niemieckie huty i ArcelorMittal Ostrawa ogłosiły, że w maju tona pręta żebrowanego będzie kosztować 700
euro, czyli 2415 zł. - W tym roku nie ma co liczyć na powtórkę z połowy 2007 roku, gdy ceny prętów gwałtownie
spadły. Wtedy zostały spekulacyjnie wywidowane, teraz powodem podwyżek są rosnące koszty produkcji tłumaczy jeden z dystrybutorów.
Robert Wiącek ma inne zdanie. - Stal zbrojeniowa przestała być produktem lokalnym, a została globalnym. Pręt
żebrowany w Polsce drożeje, bo doganiamy ceny światowe - tłumaczy. Jego zdaniem Europie i Polsce nie grozi
na razie zalew wyrobów z Chin czy Turcji, bo tamtejsi producenci więcej zarabiają na sprzedaży stali
zbrojeniowej w krajach arabskich i afrykańskich.
Wielu dystrybutorów uważa, że wysokie ceny prętów utrzymają się do końca III kwartału i z pewnością nie
spadną poniżej 2000 zł za tonę. A co potem? - Wszystko zależy od zimy i tempa prac w budownictwie - twierdzi
szef firmy handlującej stalą.
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Jest też optymistyczna wiadomość - nie powinno być kłopotów z zakupem prętów. - Na przełomie maja i
czerwca powinna ruszyć walcownia ArcelorMittal w Warszawie, a Celsa Ostrowiec Świętokrzyski, CMC
Zawiercie i Złomrex mają spore rezerwy. Nawet jeśli ruszą inwestycje infrastrukturalne czy związane z
32
organizacją Euro 2012, prętów żebrowanych nie zabraknie - twierdzi prezes Koclęga.

ArcelorMittal kupi rudę dla europejskich hut w Brazylii
Kontrolujący około 10 proc. światowej produkcji stali, hutniczy gigant ArcelorMittal, podpisał umowę na
dostawy rud żelaza z brazylijską spółką Companhia Vale do Rio Doce.
Szczegółów umowy nie podano. Np. nie wiadomo ile ArcelorMittal będzie placił za rudę, skoro ceny tej
ostatniej w ostatnich latach szybko idą w górę.
Z opublikowanych informacji wynika, że stalowy potentat podpisał umowę na dziesięć lata. W tym czasie
Companhia Vale do Rio Doce dostarczy do zakładów stalowego giganta około 480 mln ton rudy żelaza.
- Z podpisanej umowy jesteśmy bardzo zadowoleni. Dla naszego koncernu to kluczowa sprawa zabezpieczenie
dostaw surowca - powiedział Davinder Chugh, jeden z menedżerów ArcelorMittal.
Zakupiona w Brazylii ruda trafi głównie do europejskich stalowni koncernu.
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