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I. Przegląd Prasy:
02.01.2008 r.
Rosja: rosnący import produktów ze stali
Import stali płaskowalcowanej wzrósł w 2007 roku o 1,8 mln ton
Ministerstwo Przemysłu i Energii w Rosji wyraziło obawy o rosnący import produktów ze stali o wysokiej
wartości, takich jak: stal płaskowalcowana, rury czy walcówka. Rząd zamierza podjąć kroki w kierunku
ułatwienia inwestycji dla spółek stalowych w projektach, które pomogą zastąpić importowane produktami
wytworzonymi w kraju.
Konsumpcja stali w Rosji rośnie, ale krajowa produkcja nie pokrywa 60 proc. potrzeb. Import stali
płaskowalcowanej wzrósł w 2007 roku o 1,8 mln ton, blachy cienkiej - o 420 tys. ton, a rur - o 300 tys. ton. 27
proc. rur o dużym przekroju sprzedanych w Rosji w ubiegłym roku pochodziło z importu, podobnie jak 50 proc. 1
blach grubych, 20 proc. - prętów zbrojeniowych oraz 74 proc. - rur bezszwowych.

03.01.2008 r.
Wzrost kosztów produkcji stali w Europie
Według Credit Suisse koszty te wzrosną o 50-60 euro za tonę
Według Credit Suisse koszty produkcji stali w Europie mogą w tym roku wzrosnąć średnio o 50-60 euro za tonę
(około 80 dolarów za tonę). Zgodnie z prognozą całkowite koszty produkcji w 2008 roku mają wynieść 526
2
dolarów za tonę.

Rosja: wzrost produkcji rur stalowych o 12 proc.
Produkcja stali walcowanej zwiększyła się o 2,6 proc.
Od stycznia do listopada 2007 roku w Rosji wzrosła produkcja stalowych rur o 12 proc. (8,05 mln ton) i stali
pokrytej w Rosji wzrosła o 9 proc., w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku. Produkcja stali
3
walcowanej zwiększyła się o 2,6 proc., do 54,4 mln ton.

04.01.2008 r.
Indeks Stalowy: badanie rynku.
73 proc. badanych oczekuje wzrostu cen
Ostatnie badanie rynku przeprowadzone przez Indeks Stalowy wskazuje na rosnący optymizm, co do przyszłych
cen stali.
73 proc. badanych oczekuje wzrostu cen w ciągu następnych trzech miesięcy (65 proc. w ubiegłym tygodniu), a
tylko 6 proc. - ich spadku (11 proc. w ubiegłym tygodniu).
39 proc. respondentów spodziewa się wzrostu popytu (35 proc. w ubiegłym tygodniu i 17 proc. w ubiegłym
miesiącu), zaledwie 9 proc. - jego spadku (15 proc. w ubiegłym tygodniu).
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Poziom zapasów jest niższy u 15 proc. respondentów (21 proc. w ubiegłym tygodniu), a wyższy - u 26 proc.
4
badanych (32 proc. w ubiegłym tygodniu).

07.01.2008 r.
Światowa konsumpcja stali na osobę wrosła do 202,2 kg
Największe zużycie stali surowej odnotowały Zjednoczone Emiraty Arabskie
Według International Iron & Steel Institute światowa konsumpcja stali na osobę wrosła do 202,2 kg po raz
pierwszy w 2006 roku. W roku 2005 było to 187 kg. Konsumpcja stali surowej zwiększyła się w ostatnich pięciu
latach o 46 kg na osobę.
W 2006 roku największe zużycie stali surowej odnotowały Zjednoczone Emiraty Arabskie - 1 724 kg, Katar - 1
336 kg, Południowa Korea - 1 073 kg oraz Tajwan - 1 032 kg.
W Chinach konsumpcja ta wyniosła 291 kg, czyli wzrosła o 82 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat.
Światowa konsumpcja produktów gotowych ze stali osiągnęła w 2006 roku rekordowy poziom 1 133 mln ton,
5
wzrost z 1 034 mln ton w 2005 roku.

08.01.2008 r.
Rosja: eksport i import stali
Od stycznia do października 2007 roku spadł eksport stali z Rosji
W porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku, od stycznia do października 2007 roku spadł eksport stali z
Rosji.
W tym okresie Rosja eksportowała 22,7 mln ton metali żelaznych, nie licząc surówki hutniczej, 12,1 mln ton
półproduktów ze stali węglowej oraz 6,7 mln ton produktów płaskowalcowanych ze stali węglowej. To mniej
odpowiednio o 5,5 proc., 0,6 proc. i 12,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2006 roku. Tymczasem eksport
Rosji do krajów WNP wszystkich produktów ze stali wzrósł o 28,2 proc.
Rosja eksportowała mniej o 5,9 proc. surówki hutniczej rok rocznie (4,6 mln ton).
Import metali żelaznych, wyłączając surówkę hutniczą, do Rosji zwiększył się o 46,2 proc. rok rocznie, do 5,6
6
mln ton. Wzrostowi uległ również import rur stalowych o 21 proc., do 1,3 mln ton.

USA: cła na chińskie rury
Ministerstwo handlu USA poinformowało o wprowadzeniu antydumpingowych ceł na rury sprowadzane z Chin
Postępowanie antydumpingowe zostało wszczęte jeszcze w ubiegłym roku po doniesieniu amerykańskich
producentów. Władze USA stwierdziły teraz, że produkowane w Chinach rury sprzedawane są w Stanach
Zjednoczonych poniżej wartości rynkowej.
W komunikacie z 3 stycznia ministerstwo handlu USA poinformowało, że chińskie rury zostały obłożone cłem w
7
wysokości 51,34 proc. ich wartości.
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09.01.2008 r.
Przemysł wodny polubi stal nierdzewną?
Choć stal odporna na korozję jest droższa od wielu tradycyjnych materiałów, warto ją wykorzystywać w
przemyśle wodnym. Na dłuższą metę jest to opłacalne
Przekonywali o tym François Moulinier oraz dr Peter Cutler, prelegenci wczorajszego seminarium „Instalacje
wodne - zastosowanie stali nierdzewnych", które odbyło się w Warszawie. François Moulinier jest założycielem
i dyrektorem organizacji I.D.Inox, zajmującej się rozwojem stali nierdzewnych i upowszechnianiem ich
zastosowania. Dr Peter Cutler jest metalurgiem i dyrektorem na Europę ds. Wspierania i Rozwoju Rynku w
Instytucie Niklu.
Przez kilka godzin przedstawiali konkretne przykłady zastosowania stali nierdzewnych w instalacjach
wodociągowych, oczyszczalniach ścieków czy przy budowie zbiorników.
W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób z całej Polski. Byli wśród nich inżynierowie, architekci,
przedstawiciele przedsiębiorstw wodnych i kanalizacyjnych, a także przedstawiciele wyższych uczelni i firm
sprzedających stal nierdzewną.
Konferencję zorganizowała Komisja Stali Odpornych na Korozję Polskiej Unii Dystrybutorów Stali. Partnerami
imprezy byli członkowie Komisji SONK: Acerinox, BE Group, IMS Stalserwis, Investa, Italinox Polska, Nova
Trading, Outokumpu, ThyssenKrupp Energostal, ThyssenKrupp Stainless Polska oraz Ugine & Alz Polska.
Patronami medialnymi imprezy byli: Biuletyn PUDS, Focus Nierdzewne, Forum Dyskusyjne Wodociągów
8
Polskich, INSTAL, Forum Eksploatatora.

Emisja CO2: rozdział praw według wskaźników emisyjności
Energetyka nie zgadza się na taki system podziału emisji
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów przewiduje rozdział praw do CO2 według wskaźników emisyjności.
Oznacza to, że zakłady stosujące stare technologie muszą bardziej ograniczyć zanieczyszczenia. Za to firmom,
które unowocześniły produkcję, nie zabraknie praw do CO2.
O taki system podziału uprawnień przemysł walczył od września. Za to dla energetyki nowy podział jest nie do
zaakceptowania. Elektrownie i elektrociepłownie dostaną prawa do emisji 116,5 mln ton CO2 rocznie. Zdaniem
branży to o 25 mln ton za mało.
Pozostałe gałęzie przemysłu dostaną prawa do emisji niemal 80 mln ton CO2. Rezerwa dla nowych instalacji
wyniesie 12 mln ton.
Programy te - mające złagodzić społeczne skutki podwyżek - mogą być konieczne, ponieważ - według MŚ - koszt
produkcji energii wzrośnie w ciągu czterech lat nawet o 18 proc. Ekolodzy uważają, iż szacunki te są
przesadzone, zwłaszcza że elektrownie mają możliwość poprawy swojej efektywności.
Problem z CO2 wynika z tego, że KE przyznała nam na lata 2008 - 2112 prawo do emisji tylko 208,5 mln ton
9
tego gazu, o 27 proc. mniej niż chciał rząd. Dlatego zaskarżył on tę decyzję do Trybunału Sprawiedliwości.

Indeks Stalowy: ceny referencyjne kręgów i prętów zbrojeniowych
W Północnej Europie wzrosły ceny blach gorącowalcowanych w kręgach
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Ostatnie ceny referencyjne blach gorącowalcowanych w kręgach opracowane przez Indeks Stalowy wskazują na
ich wzrost w Północnej Europie. Obecnie blachy te kosztują 488 euro za tonę loco zakład (718 dolarów za tonę).
Ceny innych kręgów w regionie pozostały na poziomie zbliżonym do tego z ubiegłego tygodnia. Średni czas
dostawy blach gorącowalcowanych w kręgach jest krótszy i wynosi 6,2 tygodnia, a blach zimnowalcowanych w
kręgach - 5,4 tygodnia. Cena kręgów ocynkowanych ogniowo uległa zwiększeniu, ale czas dostawy wydłużył się
aż o tydzień, do 8,1 tygodnia.
W Południowej Europie ceny kręgów pozostały niezmienione, głównie z powodu przerwy świątecznej.
Ceny referencyjne prętów zbrojeniowych w Południowej Europie wzrosły o 2 euro za tonę, do 435 euro za tonę
loco zakład (641 dolarów za tonę). Średni czas dostawy produktu wydłużył się do prawie 5 tygodni. Ceny blach
10
grubych w regionie są stabilne i są na poziomie 623 euro za tonę loco zakład (918 dolarów za tonę).

Rosja: import i eksport produktów ze stali nierdzewnej
Import wzrósł o 5,6 proc. do 121,4 mln ton
Import do Rosji większości typów produktów ze stali nierdzewnej wzrósł od stycznia do września 2007 roku o
5,6 proc. do 121,4 mln ton, w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku. Tymczasem eksport tych
wyrobów zwiększył się o 6,8 proc, do 11,1 mln ton.
Najbardziej wzrósł w tym okresie import bezszwowych rur ze stali nierdzewnej, bo aż o 43 proc., do 9,9 mln
ton. Eksport tego produktu z Rosji zwiększył się prawie o 8,5 proc., do 1,4 mln ton.
Import produktów walcowanych długich ze stali nierdzewnej wzrósł o 37 proc., do 17,2 mln ton, wlacówki - o
28 proc., do 2,1 mln ton, a kęsisk - o 21,5 proc., do 3,1 mln ton. Tymczasem eksport tych produktów spadł do
11
3,2 mln ton, 178 ton i 350 ton, odpowiednio.

Ukraina: więcej stali w 2007 roku
42,83 mln ton stali wyprodukowały ukraińskie huty w ubiegłym roku.
To o 4,7 proc. więcej niż w 2006 roku. Produkcja walcówki wzrosła o 5 proc. i wyniosła 37,91 mln ton.
Według analityków, w tym roku Ukraina zamierza zwiększyć produkcję stali do 45,9 mln ton, a walcówki - do
12
40,6 mln ton.

10.01.2008 r.
Aukcje praw do emisji CO2 w UE
Eurofer jest przeciwny temu pomysłowi
Gordon Moffat - dyrektor generalny Euroferu - stwierdził, że aukcje praw do emisji CO2 zgodnie z nowym
reżimem UE w połączeniu z mniejszymi prawami przyznanymi poszczególnym krajom, mogą stanowić poważny
problem dla rynku stali w UE. Propozycje unormowania handlu prawami do emisji CO2 są częścią projektu
dyrektywy, która zastąpi obowiązujący teraz system od 2013 roku. Projekt ten będzie opublikowany 23
stycznia.
Eurofer jest przeciwny pomysłowi, aby spółki musiały kupować prawa do emisji CO2 na aukcjach. Obecnie
prawo kosztuje 23-25 euro za tonę. Analitycy spodziewają się ich wzrostu do 60-90 euro za tonę, a niektórzy
13
mówią nawet o osiągnięciu poziomu 100 euro za tonę do 2020 roku.
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Chińczycy sięgają po australijski nikiel
Koncern Jinchuan kupił 11 proc. akcji Fox Resources, australijskiej spółki produkującej koncentrat niklu, miedzi i
cynku.
Fox Resources dostarcza rocznie koncernowi Jinchuan 35 tys. ton koncentratu niklu i miedzi. Chińczycy
postanowili zainwestować w australijskiego dostawcę, za pakiet akcji zapłacą 16 mln USD. Dzięki tej transakcji
Jinchuan będzie posiadał 15 proc. akcji australijskiej spółki i wprowadzi do zarządu swojego przedstawiciela donosi portal ukrrudprom.com.
Jinchuan będzie jedynym odbiorcą koncentratu niklu oraz miedzi, jakie Fox produkuje w swoich zakładach
14
Radio Hill. Koncentrat cynku produkowany w zakładach West Whudo kupuje chiński koncern Sinosteel Corp.

UE: możliwe podjęcie dochodzenia przeciwko Turcji
Chodzi o eksport walcówki do krajów UE
Na następnym posiedzeniu komitetu Unii Europejskiej ds. dumpingu (odbędzie się on 16 stycznia) zostanie
podjęta decyzja czy włączyć eksport z Turcji do któregoś z postępowań prowadzonych przeciwko eksporterom
15
walcówki.

Ukraina: import i eksport stali
Od stycznia do listopada 2007 roku import wzrósł o 43 proc.
Według International Steel Statistics Bureau popyt na stal na Ukrainie ulega wzmocnieniu wraz ze wzrostem
produkcji. Popyt ten od stycznia do listopada 2007 roku zwiększył się o 36 proc. rok rocznie, podczas, gdy
produkcja stali surowej wzrosła o 5 proc.
W tym samym okresie eksport spadł o 3 proc., a import zwiększył się o 43 proc. Eksport półproduktów ze stali
uległ zmniejszeniu aż o 10 proc. z 11,57 mln ton w 2006 roku, do 10,47 mln ton w ubiegłym roku.
Od stycznia do listopada Ukraina eksportowała 27,04 mln ton produktów ze stali, tymczasem w analogicznym
okresie 2006 roku było to 27,8 mln ton. W tym samym okresie eksport z Ukrainy do krajów UE spadł o 18 proc.,
do 4,74 mln ton z 5,75 mln ton w 2006 roku.
Eksport półproduktów z Ukrainy do krajów WNP wzrósł aż o 96 proc., a eksport produktów długich ze stali - o
16
50 proc.

Rosja: produkcja rur może ulec spadkowi
Produkcja rur o dużym przekroju może zmniejszyć się do 1,7-1,8 mln ton
Według Rosyjskiej Unii Dostawców Metalu produkcja rur stalowych o dużym przekroju w Rosji powinna ulec
zmniejszeniu w 2008 roku, po kilku latach wzrostu. Unia spodziewa się, że produkcja takich rur spadnie z 2,42,5 mln ton w 2007 roku, do około 1,7-1,8 mln ton w 2008 roku.
W rezultacie spadkowi może ulec całkowita produkcja rur w Rosji z 8,7 mln ton w 2007 roku, do 8,3-8,4 mln ton
17
w 2008 roku.
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11.01.2008 r.
Złomrex zainwestuje w chorwacką hutę 50 mln euro
Zeljezara Split: zaspokoi krajowy popyt na pręty
Według Złomreksu chorwacki producent prętów zbrojeniowych - Zeljezara Split - jest dobrze przygotowany,
aby w przyszłości mógł zaspokoić krajowy popyt. Chorwacja obecnie konsumuje około 400 tys. ton prętów
zbrojeniowych rocznie i liczba ta stale rośnie. W tej chwili większość zapotrzebowania na pręty pokrywana jest
z importu.
Chorwacka stalownia może produkować 170 tys. ton produktów gotowych ze stali rocznie. Kiedy Split pracuje
na pełnych mocach połączona produkcja stali surowej grupy wzrasta do 800 tys. ton, a produktów gotowych do 600 tys. ton. Producentami prętów w grupie Złomreksu są jeszcze Huta Stalowa Wola, Huta Stali
Jakościowych oraz Ferrostal Łabędy. W grupie jest także HSW-Walcownia Blach, która wytwarza blachy
gorącowalcowane w kręgach.
European Bank for Reconstruction and Development rozważa przyznanie grupie kredytu w wysokości 20 mln
euro na modernizacje zwiększające produkcję Splitu oraz na ochronę środowiska. Całkowity koszt inwestycji to
18
50 mln euro.

Indeks Stalowy: badanie rynku
73 proc. respondentów spodziewa się wzrostu cen stali
Ostatnie badanie rynku przeprowadzone przez Indeks Stalowy wskazuje na duży optymizm badanych spółek co
do przyszłych cen. 73 proc. respondentów spodziewa się wzrostu cen stali w ciągu następnych trzech miesięcy
(tak samo, jak w ubiegłym tygodniu), a tylko 8 proc. - ich spadku.
42 proc. badanych oczekuje wzmocnienia się popytu (39 proc. w ubiegłym tygodniu), a 12 proc. - jego
osłabienia.
32 proc. respondentów poinformowało o niższym poziomie zapasów, niż w tydzień temu (26 proc. w ubiegłym
19
tygodniu), a 12 proc. - o wyższych zapasach (15 proc. w ubiegłym tygodniu).

Niemieckie huty wyprodukowały 48,55 mln ton stali surowej
Produkcja surówki hutniczej zwiększyła się do 31,07 mln ton
Niemieckie huty wyprodukowały w 2007 roku rekordową ilość stali surowej - 48,55 mln ton, czyli o 2,8 proc.
więcej niż w 2006 roku. Produkcja surówki hutniczej zwiększyła się o 2,3 proc do 31,07 mln ton.
W grudniu ubiegłego roku produkcja stali surowej w Niemczech spadła o 2,5 proc. do 3,75 mln ton, w
porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku.
W całym 2007 roku huty na zachodzie kraju zwiększyły produkcję o 3,1 proc. do 41,50 mln ton, huty ze
20
wschodnich landów - o 1,3 proc. do 7,05 mln ton.

14.01.2008 r.
Ceny złomu żelaznego w Europie
Jeden z producentów podwyższył ceny złomu żelaznego o 60 euro za tonę
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Ceny złomu żelaznego w Europie kontynentalnej są znacząco wyższe, niż przed miesiącem. W Wielkiej Brytanii
Corus podwyższył, w ubiegłym tygodniu, ceny złomu żelaznego o 60 euro za tonę.
W Niemczech koszty umów podpisanych do 11 stycznia były wyższe o 30-50 euro za tonę. We Francji wzrost
21
ten wyniósł 50 euro za tonę, w Hiszpanii - 30 euro za tonę, a we Wschodniej Europie - 30-35 euro za tonę..

Ceny rudy żelaza mogą wzrosnąć w tym roku nawet o 50 proc.
W roku 2010 rynek ma czekać 5 proc. spadek cen rudy żelaza
Według analityków z Lehman Brothers ceny rudy żelaza mogą wzrosnąć w tym roku nawet o 50 proc. Kolejny
wzrost analitycy prognozują w 2009 roku, tym razem o 10 proc. Natomiast w roku 2010 ma nas czekać 5 proc.
22
spadek cen rudy żelaza.

Niemieccy producenci rur precyzyjnych: prognozują wzrost popytu
Stały wzrost eksportu produktu
Niemieccy producenci rur precyzyjnych spodziewają się, że w 2008 roku nastąpi wzrost popytu na ich produkt.
Dla niemieckich wytwórców rur precyzyjnych głównym odbiorcą jest przemysł motoryzacyjny. Najwięcej
23
produktów sprzedają za granicę - w 2007 roku sprzedaż ta przekroczyła sprzedaż z 2006 roku.

Corus Strip Products: podwyżka cen na blachy cienkie stalowe z dodatkiem aluminium
Podwyżka cen wyniesie 60 euro za tonę
Corus Strip Products z Wielkiej Brytanii ogłosił podwyżkę cen na blachy cienkie stalowe z dodatkiem aluminium.
Podwyżka cen wyniesie 60 euro za tonę, za produkt dostarczony w I kw. tego roku. Wzrost cen podyktowany
24
jest zwiększeniem kosztów surowców, energii i transportu.

SSAB: zwiększenie produkcji stali
Zakłady Lulea zwiększą produkcję stali o około 50 proc.
SSAB ze Szwecji planuje zwiększenie produkcji w swoich dwóch zakładach. Zakłady Lulea zwiększą produkcję
stali o około 50 proc. do roku 2015. Proces będzie przebiegła w dwóch fazach. W pierwszej produkcja kęsisk
wzrośnie z 2,1 mln ton rocznie, do 2,5 mln ton rocznie do 2010 roku. W drugiej fazie produkcja ta ulegnie
zwiększeniu do 3 mln ton rocznie do 2015 roku.
SSAB Tunnplat w Borlänge - wytwórca blach zwiększy produkcję roczną o 100 tys. ton, do 2,8 mln ton.

25

Rekordowe zużycie stali, wzrost produkcji i importu
Rekordową ilość ok. 11,8 mln ton wyrobów stalowych zużyła w minionym roku polska gospodarka. Więcej stali
zużyły niemal wszystkie korzystające z niej branże. Huty zwiększyły produkcję o ok. 7 proc., ale o ponad 25 proc.
wzrósł też import stali, stanowiący już prawie 60 proc. krajowego zużycia.
Taki obraz polskiego rynku stalowego wyłania się ze wstępnych, szacunkowych danych Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej (HIPH) w Katowicach. Analitycy Izby przewidują, że w tym roku utrzyma się wzrostowa
tendencja, choć przejściowo dynamika wzrostu zużycia stali może być nieco mniejsza.
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"Zużycie wyrobów stalowych systematycznie rosło od września 2005 roku, aż do sierpnia ubiegłego roku, kiedy
po raz pierwszy zanotowano spadek dynamiki zużycia, następujący również w kolejnych miesiącach" powiedział prezes Izby, Romuald Talarek. Prognozy HIPH wskazują jednak, że przemysł stalowy stoi w
najbliższych latach przed perspektywą stałego wzrostu, spowodowanego rosnącym zapotrzebowaniem na
wyroby stalowe, m.in. w związku z planowanymi inwestycjami w infrastrukturze. Zakończone w minionym roku
inwestycje w polskich hutach pozwalają prognozować, że coraz większa część dostaw będzie realizowana z
krajowej produkcji, nieco hamując wzrost importu.
W ubiegłym roku wzrosła produkcja we wszystkich branżach konsumujących stal: w przemyśle maszynowym,
motoryzacji i przemyśle artykułów gospodarstwa domowego o ponad 20 proc., a w budownictwie o kilkanaście
procent, choć dynamika wzrostu w tej branży w drugim półroczu 2007 r. istotnie osłabła. Jednak wzmożony
popyt wyraźnie odczuli niemal wszyscy producenci stali, zwiększając produkcję.
Ze wstępnego podsumowania wynika, że ubiegłoroczna produkcja stali przekroczyła w Polsce 10,6 mln ton, co
oznacza ponad 7-procentowy wzrost wobec ubiegłego roku. Jednak w zakresie wyrobów walcowanych wzrost
był mniejszy, rzędu 4 proc. Produkcja wyhamowała w końcu roku, m.in. z powodu importu, dużych zapasów w
magazynach dystrybutorów oraz zamknięcia tzw. walcowni zgniatacz w Dąbrowie Górniczej.
Zamknięcie dąbrowskiej walcowni było zobowiązaniem koncernu ArcelorMittal, zapisanym w rządowym
programie restrukturyzacji hutnictwa. Na wielkość produkcji polskich hut w końcu ubiegłego roku miało też
wpływ dochodzenie do zdolności produkcyjnej nowej walcowni ArcelorMittal w Krakowie, będącej na razie w
fazie rozruchu technologicznego.
Produkcja rośnie wolniej niż zużycie stali, bo nadal systematycznie rośnie import, który na koniec ubiegłego
roku - według szacunków - wyniósł ok. 8 mln ton, wobec 6,5 mln ton wyrobów przed rokiem. Ponad dwie
trzecie importu pochodzi z innych krajów UE. Importowi sprzyjał przede wszystkim silny złoty, ale także brak
niektórych wyrobów w ofercie polskich producentów.
Mimo niekorzystnego dla eksporterów kursu rośnie także eksport, który w minionym roku był wyższy od
ubiegłorocznego o blisko 1 mln ton (wzrost prawie o jedną czwartą) i przekroczył 5 mln ton. Ujemne dla Polski
saldo obrotów z zagranicą to blisko 3 mld euro.
Według prognoz HIPH, w kolejnych latach rosnące zużycie stali nadal będzie determinować rozwój polskiego
sektora stalowego. Za 2-3 lata krajowe zużycie może sięgnąć ok. 16 mln ton. Wówczas Polska powinna się
zbliżyć do poziomu zużycia stali porównywalnego z tym w Europie Zachodniej, gdzie na jednego mieszkańca
przypada średnio ponad 400 kg stali; w Polsce dziś jest to ok. 300 kg, wobec ok. 180 kg jeszcze kilka lat temu.
Od 2002 roku, kiedy polska gospodarka zużywała ok. 7 mln ton wyrobów stalowych rocznie, do 2007 r. zużycie
wzrosło o ponad 70 proc. W 2006 roku wyniosło ono 10,8 mln ton (rok wcześniej 8,1 mln ton), ubiegłoroczny
wzrost przekroczył 10 proc.
W ocenie prezesa Talarka, choć huty dysponujące poszukiwanymi na rynku produktami przetworzonymi nie
muszą martwić się o przyszłość, na ich kondycji zaważą - oprócz popytu na stal i przemyślanej polityki
inwestycyjnej - także czynniki makroekonomiczne, związane ze wzrostem kosztów produkcji. Chodzi przede
wszystkim o podwyżkę cen energii oraz wzrost cen surowców (głównie rudy) i frachtów do jej transportu.
Jednym z kluczowych elementów będzie też wysokość limitu emisji dwutlenku węgla, jaki ostatecznie
przypadnie na branżę stalową (środowisko hutnicze zabiega, aby było to prawo do emisji 14-15 mln ton CO2),
oraz przyszłe opłaty związane z gospodarką odpadami, wynikające z unijnych dyrektyw. Huty emitują ok. 4
proc. całkowitej emisji dwutlenku węgla w Polsce. Od początku lat 90. wielkość emisji zredukowano o ponad 60
26
proc., głównie dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, wprowadzonych kosztem ok. 3 mld USD.
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15.01.2008 r.
Zużycie stali w Polsce
W 2007 roku konsumpcja stali wyniosła 11,8 mln ton
W 2007 roku polska gospodarka zużyła rekordową ilość 11,8 mln ton wyrobów stalowych. Więcej stali zużyły
niemal wszystkie korzystające z niej branże. Huty zwiększyły produkcję o blisko 7 proc., ale o ponad 25 proc.
wzrósł też import stali, który stanowi już prawie 60 proc. krajowego zużycia. Takie dane podała Hutnicza Izba
Przemysłowo-Handlowa. Jej analitycy przewidują, że w tym roku utrzyma się wzrostowa tendencja, choć
przejściowo dynamika może być nieco mniejsza.
Prognozy Izby wskazują, że przemysł stalowy stoi w najbliższych latach przed perspektywą stałego wzrostu,
spowodowanego rosnącym zapotrzebowaniem m.in. w związku z planowanymi inwestycjami w
27
infrastrukturze.

Polska eksportowała od stycznia do listopada 2007 roku towary za 92,7 mld euro
Jednocześnie import wyniósł 107,4 mld euro
W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2007 roku Polska eksportowała towary za 92,7 mld euro - według
danych z GUS. To o 14,5 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie import
wyniósł 107,4 mld euro, wzrost o 16,9 proc.
Naszym najważniejszym partnerem handlowym są nadal Niemcy. Do listopada wyeksportowaliśmy tam towary
za 24,1 mld euro (o 9 proc. więcej niż rok wcześniej), a sprowadziliśmy za niespełna 26 mld euro.
Najszybciej rósł eksport na Ukrainę (o 29 proc.) i do Rosji (25,5 proc.) a import z Chin (37,4 proc.) i Wielkiej
28
Brytanii (27,5 proc.).

Macquarie Research: produkcja stali coraz droższa
Przez wzrost cen rud żelaza, koksu i frachtu ostateczny odbiorca zapłaci za tonę stali nawet o 100 dolarów
więcej niż w ubiegłym roku - prognozują analitycy Macquarie Research.
Ich zdaniem jest to nieuchronne, bo koncerny wydobywcze zapowiedziały na ten rok podwyżki cen rud żelaza
nawet o 50 proc. A to spowoduje, że produkcja tony stali w Azji zdrożeje o 42-46 USD. Droższy koks to
dodatkowy wzrost kosztów produkcji tony stali o 34-36 USD - informuje portal rusmet.ru
Analitycy przewidują, że w tym roku o połowę podrożeje także fracht. Dla ostatecznego odbiorcy oznacza to
dodatkowy wydatek 25 USD za transport każdej tony stali.
Ogłaszane przez największe koncerny hutnicze podwyżki cen stali są już reakcją na przewidywany wzrost
29
kosztów produkcji - uważają analitycy Macquarie Research.

16.01.2008 r.
Ceny prętów zbrojeniowych i walcówki w Polsce
Kolejny raz rosną ceny tych produktów
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Kolejny raz rosną ceny walcówki i prętów zbrojeniowych wyprodukowanych w Polsce. Podwyżki cen poprzedził
ich poważny spadek, który miał miejsce latem. Pojawiły się pogłoski, że ceny prętów zbrojeniowych w lutym
wzrosną o 40 euro za tonę, a walcówki o 20 euro za tonę.
Uczestnicy rynku czekają na działania hut, nie wykluczają jednak podwyżek.
Od początku roku cena prętów zbrojeniowych i walcówki wzrosła już o 18-20 euro za tonę. Za walcówkę płaci
30
się teraz w Polsce 465-470 euro za tonę.

Ceny prętów zbrojeniowych eksportowanych WNP
Produkt można kupić po 680-720 dolarów za tonę fob Morze Czarne
Ceny prętów zbrojeniowych wyprodukowanych w lutym przez przedsiębiorców, z krajów WNP, z
przeznaczeniem na eksport osiągnęły bardzo wysoki poziom.
Wszyscy główni dostawcy prętów zbrojeniowych, tacy jak Krzywy Róg, BMZ, czy MMZ oferują swoje produkty
po 680-720 dolarów za tonę fob Morze Czarne. Jednak zakup towaru po niższej cenie z widełek jest już mało
31
prawdopodobny.

ArcelorMittal Commercial Sections Europe: nowe dopłaty do złomu
Wzrost dopłaty spółka tłumaczy rosnącymi cenami złomu w Europie
ArcelorMittal Commercial Sections Europe ostrzegł odbiorców o sowim zamiarze wprowadzenia od lutego
wyższych dopłat do złomu do kształtowników i profili.
Spółka spodziewa się, że dopłaty te wzrosną znacząco, w porównaniu do ich poziomu ze stycznia. ArcelorMittal
Commercial Sections Europe podaje wysokość dopłaty na kilka dni przed nowym miesiącem.
Wzrost dopłaty spółka tłumaczy rosnącymi cenami złomu w Europie.

32

17.01.2008 r.
Trinecké Zelezárny: sprzedaż wyniosła 31,7 mld koron (1,2 mld euro)
Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 3 mld koron
Trinecké Zelezárny wyprodukował w 2007 roku więcej, niż w roku 2006. Drugi rok z rzędu produkcja surówki
hutniczej przekroczyła 2 mln ton. Spółka wytworzyła w ubiegłym roku 2,56 mln ton stali surowej oraz 2,4 mln
ton kęsisk płaskich i kwadratowych.
W ubiegłym roku Trinecké zwiększyła sprzedaż o 10 proc., do 31,7 mld koron (1,2 mld euro). Zysk przed
33
opodatkowaniem wyniósł 3 mld koron.

Rio Tinto: rekordowe wydobycie rudy żelaza
Koncern wydobył 144,7 mln ton rudy
Rio Tinto - angielsko-australijski koncern górniczy - zanotował w ubiegłym roku rekordowe wydobycie rudy
żelaza - 144,7 mln ton. To wzrost o 9 proc., wobec 2006 roku.
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Przedstawiciele grupy spodziewają się, że dzięki rosnącemu popytowi w krajach rozwijających się tendencja ta
34
utrzyma się również w tym roku.

Azovstal: wzrost produkcji w 2007 roku
Grupa wytworzyła w ubiegłym roku 5,44 mln ton surówki hutniczej
Azovstal - ukraiński producent kęsisk i blach ciężkich - wyprodukował w ubiegłym roku 5,44 mln ton surówki
hutniczej. Jest to 7,5 proc. Wzrost (388 tys. ton) w porównaniu z rokiem 2006. Grupa wytworzyła także o 6,5
proc. więcej (344 tys. ton) produktów gotowych ze stali - łącznie 5,61 mln ton.
Stalownie Azovstalu mogą wyprodukować ponad 6,4 mln ton stali rocznie i 6,2 mln ton surówki hutniczej.

35

UBS: prognoza rynku stalowego w 2008 roku
Wzrost popytu w Europie ulegnie spowolnieniu i pozostanie na wysokim poziomie
Według UBS - banku inwestycyjnego - ceny blach gorącowalcowanych w kręgach wyprodukowanych w krajach
UE mają nieznacznie wzrosnąć w 2008 roku. Bank uważa, że tegoroczna, średnia cena produktu wyniesie około
496 euro za tonę, w ubiegłym roku było to 482 euro za tonę. Średnie ceny blach gorącowalcowanych w kręgach
i I i IV kw. 2008 roku przekroczą 500 euro za tonę.
UBS prognozuje, że wzrost popytu w Europie ulegnie spowolnieniu i pozostanie na wysokim poziomie,
wspierany przez niski poziom zapasów. Znaczącemu spadkowi ma ulec import z Chin (o 5 mln ton) i krajów
WNP (o 2 mln ton).
Analitycy spodziewają się 35 proc. wzrostu cen rudy żelaza, podczas gdy cena węgla koksującego ma się
zwiększyć o 53 proc.
Większość producentów stali w UE odbyło już negocjacje dotyczące cen kontraktów, które wzrosły średnio o
36
około 50-70 euro za tonę.

Indeks Stalowy: badanie rynku
72 proc. respondentów oczekuje wzrostu cen
Badanie rynku przeprowadzone w tym tygodniu przez Indeks Stalowy ujawniło znaczący wzrost respondentów do 25 proc., którzy zwiększyli swoje zapasy, w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Jest to dwukrotny wzrost. 53
proc. badanych poinformowało zaś o niezmienionym poziomie zapasów.
72 proc. respondentów oczekuje wzrostu cen w ciągu następnych trzech miesięcy, a tylko 6 proc. ich spadku. 46
37
proc. badanych spodziewa się silniejszego popytu, a 11 proc. - jego osłabienia.

18.01.2008 r.
Evraz wyprodukował w 2007 roku 16,3 mln ton stali surowej
Spadkom uległa produkcja: surówki hutniczej i półproduktów
Evraz wyprodukował w 2007 roku 16,3 mln ton stali surowej. Jest to wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do
wyniku osiągniętego w 2006 roku (16,1 mln ton). Natomiast spadkom uległa produkcja: surówki hutniczej - o
1,4 proc., do 12,6 mln ton i półproduktów - o 34 proc. do 4,1 mln ton.
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Produkcja produktów płaskowalcowanych wzrosła o 35 proc. rokroczni, z 1,6 mln ton w 2006 roku do 2,2 mln
38
ton w roku ubiegłym.

Peiner Träger: wzrost dopłat do złomu
Spółka podwyższy dopłatę do wielkości o 25 euro za tonę
Peiner Träger - jeden z głównych, europejskich producentów kształtowników - poinformował swoich odbiorców
o znaczącym wzroście poziomu dopłat do złomu. Wcześniej taką informację przekazał swoim klientom
ArcelorMittal. Różnica pomiędzy ceną złomu z grudnia, a stycznia wynosi ponad 40 euro za tonę.
Od 1 kwietnia spółka podwyższy dopłatę do wielkości o 25 euro za tonę dla produktów kategorii B, C, D, E i G.

39

Północne Europa: rynek prętów zbrojeniowych i walcówki
Wzrosty cen wynikają z rosnących kosztów złomu, energii i transportu
Ceny prętów zbrojeniowych i walcówki wyprodukowanych w lokalnych hutach w Północnej Europie wzrosły w
styczniu bardziej, niż skazywały na to wcześniejsze prognozy. Skok ceny wynika z rosnących kosztów złomu,
energii i transportu.
W Skandynawii ceny prętów i walcówki wynoszą około 500 euro za tonę wyprodukowaną w marcu i
dostarczoną. Niektórzy uczestnicy rynku spodziewają się, że ceny te wzrosną nawet do 600 euro za tonę.
W Wielkiej Brytanii ceny wyprodukowanych w kraju prętów zbrojeniowych wynoszą obecnie 498 euro za tonę
dostarczoną. W lutym i marcu ceny te wzrosną o kolejne 10-20 funtów za tonę.
We Francji ceny prętów zbrojeniowych w styczniu są na poziomie około 500 euro za tonę, a walcówki - 470
euro za tonę.
W Niemczech rynek oczekuje wzrostu cen obu produktów w nadchodzących tygodniach. Ceny prętów
dostarczonych w marcu wynoszą 530-540 euro za tonę. Aktualnie za pręty płaci się około 500 euro za tonę
40
dostarczoną, a za walcówkę - 450 euro za tonę. To o 50 euro więcej, niż w grudniu.

Evraz wyprodukował w 2007 roku 16,3 mln ton stali surowej
Spadkom uległa produkcja: surówki hutniczej i półproduktów
Evraz wyprodukował w 2007 roku 16,3 mln ton stali surowej. Jest to wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do
wyniku osiągniętego w 2006 roku (16,1 mln ton). Natomiast spadkom uległa produkcja: surówki hutniczej - o
1,4 proc., do 12,6 mln ton i półproduktów - o 34 proc. do 4,1 mln ton.
Produkcja produktów płaskowalcowanych wzrosła o 35 proc. rokroczni, z 1,6 mln ton w 2006 roku do 2,2 mln
41
ton w roku ubiegłym.

KE: nowy projekt rozdziału praw do emisji CO2
Komisja przedstawi ten projekt 23 stycznia
Komisja Europejska przedstawi w 23 stycznia plan, jak UE ma ograniczyć emisję CO2 o 20 proc. do 2020 roku.
Przede wszystkim KE chce zrewolucjonizować unijny rynek handlu emisjami CO2 w przemyśle. System zakłada,
że przedsiębiorstwa mają przyznane roczne limity emisji, a jeśli je wyczerpią, muszą dokupić kwotę na rynku
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albo zmienić technologię na bardziej przyjazną środowisku. Dotąd się to nie sprawdziło, m.in. dlatego, że na
rynku było zbyt wiele uprawnień przyznanych poszczególnym krajom i zakładom przemysłowym.
Dlatego od 2013 roku krajom członkowskim nie będą już przyznawane, jak dotychczas, narodowe plany emisji
CO2. Zamiast tego limity dostaną sektory objęte systemem handlu emisjami: energetyka, metalurgia,
produkcja szkła, cementu i papieru, oraz lotnictwo cywilne. Zgodnie z projektem decyzji ogólne emisje w
ramach systemu w roku 2020 będą o 21 proc. niższe niż w roku 2005.
By sprawić, że rynek emisji zacznie przynosić oczekiwane efekty, KE zaproponuje, by większość praw do emisji
zakłady przemysłowe musiały kupować na aukcjach. Ile dokładnie - to wciąż jest przedmiotem zażartych
dyskusji w samej KE. Podobnie wciąż nie wiadomo, czy na ulgowe traktowanie - i jakie - będą mogły liczyć
niektóre gałęzie przemysłu, np. rafinerie naftowe albo huty. Ich lobbyści grożą przeniesieniem produkcji poza
UE, gdzie nie ma surowych i kosztownych w realizacji standardów środowiskowych.
Po drugie KE zaproponuje ustalenie krajowych pułapów emisji CO2, których system handlu nie obejmuje, czyli
np. przez transport, budynki (ogrzewanie/klimatyzacja) etc. To mniej więcej połowa wszystkich emisji CO2.
KE chce zróżnicować pułapy redukcji dla poszczególnych krajów w zależności od ich PKB na jednego
mieszkańca. Polska, z rozwijającą się gospodarką, może liczyć na zwiększenie emisji w porównaniu z rokiem
42
2005. Według propozycji maksymalny wzrost będzie mógł wynosić 20 proc.

21.01.2008 r.
Komisja Europejska przedstawi pakiet pięciu aktów pranych dotyczących emisji CO2
Plany Komisji spotykają się z coraz większym sprzeciwem
W najbliższą środę Komisja Europejska ma przedstawić pakiet pięciu aktów prawnych dotyczących
europejskiego rynku energii. Nowe przepisy mają jeden wspólny cel: doprowadzić do tego, że w 2020 roku
kraje UE będą emitować o 20 proc. mniej dwutlenku węgla do atmosfery.
Komisja przekonuje, że 20-proc. redukcji CO2 w ciągu 12 lat uda się dokonać za pomocą: zwiększonego udziału
odnawialnych źródeł energii (20 proc. w 2020 roku), reformy systemu handlu zezwoleniami na emisję CO2 oraz
zlikwidowaniu narodowych barier w handlu ekoenergią.
Ambitne plany Komisji spotykają się jednak z coraz większym sprzeciwem rządów i lobby gospodarczych, a
Polska zaczyna wyrastać na kraj, który najmocniej podważa projekt reformy.
"Gazeta" dotarła do rządowego dokumentu, który wylicza długą listę 30 zastrzeżeń, jakie polski rząd ma wobec
planów Brukseli. Nie podoba nam się sugerowany pułap udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii,
jaki chce Polsce dać Komisja: 15 proc., to zbyt ambitny cel. Dla Polski możliwy pułap to 11-13 proc.
Już obecnie Komisja ostro przycięła limit dla polskich firm - do 208,5 mln ton rocznie. Polski rząd chciał dużo
więcej. A w środę Bruksela ma przedstawić pomysł jeszcze bardziej radykalny. Nie dość, że liczba uprawnień
będzie nadal spadać, to jeszcze po 2013 roku wprowadzona zostanie reguła, że większość uprawnień będzie nie
rozdawana, ale sprzedawana na aukcjach. Uzyskane z nich pieniądze trafią do budżetów narodowych.
Jednak Polski to w ogóle nie przekonuje. Dla polskiej gospodarki byłby to mechanizm zabójczy, skutkowałby
bardzo dużym wzrostem cen energii. Nasze uprawnienia mogłyby zostać wykupione przez potężne
zachodnioeuropejskie koncerny. Dodatkowo Polska domaga się, żeby z systemu handlu emisjami zostały
wyłączone wszystkie te przedsiębiorstwa, które emitują mniej niż 25 tys. ton CO2 rocznie. Komisja proponuje
limit 10 tys. ton.
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Propozycje KE. Pakiet klimatyczny ma składać się z pięciu elementów:
* projekt nowelizacji dyrektywy o systemie handlu emisjami CO2;
* projekt dyrektywy wskazującej, o ile każde państwo UE musi ograniczyć emisje CO2 w tych sektorach
gospodarki, które nie należą do systemu handlu uprawnieniami do emisji;
* projekt przepisów wprowadzających minimalne obowiązkowe limity udziału odnawialnych źródeł energii w
ogólnym bilansie.
* zmiana zasad udzielania pomocy publicznej;
* projekt przepisu ws. nowych technologii przechwytywania CO2.
Żeby propozycje KE weszły w życie, muszą zgodzić się rządy (reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej) oraz
Parlament Europejski. Pierwsze czytanie projektu ma zakończyć się do grudnia 2008 roku, gdy pracami
43
Wspólnoty będzie kierować Francja.

22.01.2008 r.
Podrożeją blachy ocynkowane ogniowo
W Europie ceny te mają wzrosnąć o 70-80 euro za tonę
Ceny blach ocynkowanych ogniowo w Europie w kwartalnych kontraktach wzrosną o 70-80 euro za tonę (100
dolarów za tonę) w II kw. tego roku. Tymczasem w I kw. sprzedaż jest niższa, niż w III kw. 2007 roku.
Powodem prognozowanego wzrostu cen są rosnące koszty produkcji stali, w szczególności surowców.

44

Ceny surówki hutniczej z Rosji i Ukrainy
Cena ta wzrosła o około 100 dolarów za tonę
Zgodnie z oczekiwaniami z końca ubiegłego roku cena eksportowanej z Rosji i Ukrainy surówki hutniczej wzrosła
o przynajmniej 100 dolarów za tonę, w porównaniu do IV kw. 2007 roku.
Tulachermet sprzedaje swoją marcową produkcję za około 460 dolarów za tonę fob Morze Czarne. Nowolipieck
45
i Tuła z Ukrainy sprzedają surówkę hutniczą na krajowym rynku.

Indeks Stalowy: ceny kręgów i prętów zbrojeniowych
Cena referencyjna prętów zbrojeniowych wzrosła o 100 euro za tonę
Ceny referencyjne prętów zbrojeniowych opracowane przez Indeks Stalowy wzrosły znacząco w Północnej
Europie. Obecnie ich cena wynosi 515 euro za tonę loco zakład (756 dolarów za tonę), jest to wzrost o ponad
100 euro za tonę w ciągu ostatnich czterech tygodni. Średni czas dostawy produktu wynosi 9 tygodni.
W Południowej Europie ceny referencyjne prętów zbrojeniowych wzrosły o 19 euro za tonę do 485 euro za
tonę loco zakład (716 dolarów za tonę).
Ceny blach gorącowalcowanych w kręgach w Północnej Europie zwiększyły się o 5 euro za tonę, podczas gdy
ceny innych kręgów uległy spadkowi. Blachy zimnowalcowane w kręgach kosztują teraz 558 euro za tonę (828
dolarów za tonę). Średni czas dostawy obu produktów prawie się nie zmienił i wynosi 7,5 tygodnia. Cena
referencyjna kręgów ocynkowanych ogniowo nieco wzrosła w porównaniu do jej poziomu sprzed czterech
tygodni.
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W Południowej Europie wszystkie ceny referencyjne kręgów są stabilne. Cena blach zimnowalcowanych w
kręgach to 548 euro za tonę (809 dolarów za tonę). Średni czas dostawy uległ nieznacznemu skróceniu i waha
46
się pomiędzy 6,9 a 9,9 tygodnia. Średni czas dostawy produktu wynosi teraz 5,7 tygodnia.

23.01.2008 r.
Nowy projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji CO2
Projekt ten powinien trafić pod obrady rządu do końca miesiąca
Nowy projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 (KPRU) powinien trafić pod obrady rządu do
końca miesiąca. KASHUE, który dzieli limity, ma więc bardzo mało czasu na zaprojektowanie nowej wersji.
Poprzednia, niekorzystna dla firm z branży energetycznej, została skrytykowana przez ministra gospodarki,
który zapowiedział interwencję.
W obronie energetyki staje też Ministerstwo Skarbu Państwa, które wciąż jest właścicielem największych
krajowych producentów energii.
Przypomnijmy, że projekt KPRU przedstawiony przez MŚ do konsultacji społecznych przewidywał, że
producenci energii odpowiedzialni za emisję większej części CO2 dostaną od kilkunastu nawet do ponad 40
proc. mniej uprawnień, niż wynikałoby z faktycznej emisji w 2006 roku. Innym branżom, m.in. cementowej i
szklarskiej, resort chciał przydzielić limity wystarczające na zwiększenie produkcji.
Taki podział musi prowadzić do katastrofy. Wzrost cen energii przełoży się na całą gospodarkę. Przez inflację i
47
obniżenie tempa wzrostu gospodarczego nawet o 1,5 pkt proc. będzie odczuwalny dla wszystkich.

Niemcy: utrzyma się aktywność przemysłów zużywających stal
Wzrost w tych sektorach wniesie około 3,5 proc.
Według Wirtschaftsvereinigung Stahl, federacji stalowej z Niemiec przemysły zużywające stal w kraju utrzymają
w tym roku wysoką aktywność. Zgodnie z danymi federacji wzrost w tych sektorach wniesie około 3,5 proc.,
48
choć w dwóch ubiegłych latach wyniósł ponad 6 proc.

Rosja: spadek cen produktów płaskich
Powodem obniżek cen było sezonowe zmniejszenie popytu
Sezonowe, występujące pod koniec roku, zmniejszenie popytu w Rosji skutkowało w spadkach cen produktów
płaskich. Cena blach gorącowalcowanych w kręgach w IV kw. 2007 roku spadła o 2 proc. do 575 dolarów za
tonę, w porównaniu do III kw. Spadły również ceny blach zimnowalcowanych w kręgach - o 1 proc. do 655
49
dolarów, kręgów ocynkowanych ogniowo - o 10-15 dolarów za tonę do 920 dolarów za tonę.

24.01.2008 r.
Indeks Stalowy: badanie rynku
81 proc. respondentów spodziewa się wzrostu cen stali
Ostatnie badanie rynku przeprowadzone przez Indeks Stalowy wskazuje na rosnący optymizm badanych w
kwestii podwyżek cen i wzmocnienia popytu.
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81 proc. respondentów spodziewa się wzrostu cen stali w ciągu następnych trzech miesięcy (72 proc. w
ubiegłym tygodniu), a tylko 7 proc - ich spadku. 53 proc. badanych oczkuje wzmocnienia popytu (46 proc. w
ubiegłym tygodniu), a 16 proc. - jego osłabienia (11 proc. w ubiegłym tygodniu).
28 proc. badanych poinformowało o wyższym, niż przed tygodniem, poziomie zapasów (22 proc. w ubiegłym
50
tygodniu), a 19 proc. - posiada teraz mniejsze zapasy (25 proc. w ubiegłym tygodniu).

Światowa produkcja stali surowej wzrosła o 7,5 proc.
Największy wzrost produkcji - 15,7 proc. - odnotowały Chiny
Światowa produkcja stali surowej wzrosła o 7,5 proc. do 1,3 mld ton w 2007 roku. W porównaniu do roku 2006
wytworzono o 92,3 mln ton stali surowej więcej. Wzrost ten należy zawdzięczać głównie Chinom, których
produkcja zwiększyła się o 66 mln ton (15,7 proc.)
Pominąwszy Chiny światowy wzrost produkcji stali surowej wyniósł zaledwie 3,3 proc. Wszystkie regiony
produkujące stal zaliczyły wzrost, oprócz USA, który odnotował spadek o 1,4 proc.
Produkcja stali surowej w krajach UE zwiększyła się o 1,7 proc. do 210 mln ton. W Niemczech wzrost ten
wyniósł 2,8 proc., a we Włoszech - 1,2 proc.
Turcja wyprodukowała o 10,5 proc. stali surowej więcej (25,8 mln ton), a kraje WNP - o 3,4 proc. (124 mln
51
ton).

25.01.2008 r.
Energetyka: większe limity na emisję CO2
KE: od 2013 roku energetyka będzie kupowała całość limitów na aukcjach
Energetyka na pewno dostanie więcej limitów emisji CO2 na lata 2008-2012 niż napisano w pierwotnej wersji
rozporządzenia w tej sprawie. Kwestia tylko - ile ich będzie. W branży mówi się o kilku milionach ton z puli
rezerwowej, chociaż ministerstwo środowiska deklaruje, że żadne wiążące decyzje w tej sprawie nie zapadły.
Pierwotnie energetyka dostała na lata 2008-2012 średnio 116,5 mln ton limitów, podczas gdy rzeczywista
emisja CO2 w tej branży wyniosła w 2006 roku ponad 151 milionów ton. Deficyt na poziomie ponad 20 proc.
skutkuje widocznym już teraz wzrostem cen energii elektrycznej.
Resort środowiska przygotowuje kilka nowych wariantów podziału limitów CO2. W najbliższych dniach o
projektach rozmawiać ma zespół roboczy, w skład którego wchodzą przedstawiciele resortów gospodarki i
środowiska oraz Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Do końca miesiąca
projekt rozporządzenia ma zostać przesłany do Komitetu Stałego Rady Ministrów, tak aby rząd w lutym mógł go
zatwierdzić i przesłać do Komisji Europejskiej.
Tymczasem KE przedstawiła już plan, zgodnie z którym od 2013 roku energetyka całość potrzebnych jej limitów
52
emisji będzie musiała kupować na aukcjach. Prawdopodobnie polski rząd odwoła się od tej decyzji.

Rekordowa produkcja stali w niemieckich hutach
Spółki zainwestowały w swój rozwój 1,4 mld euro
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Zgodnie z danymi Wirtschaftsvereinigung rekordowa produkcja osiągnięta przez niemieckie huty w 2007 roku
była połączona z rekordową ilością inwestycji w sektorze. W ubiegłym roku niemieckie huty zainwestowały 1,4
mld euro, głównie w rozwój, modernizacje i ochronę środowiska w istniejących już zakładach. Federacja
53
prognozuje, że poziom inwestycji w 2008 roku będzie jeszcze wyższy.

Peiner Träger: wzrost dopłat do złomu
Dopłata zwiększy się o 32 euro za tonę do 161 euro za tonę
Peiner Träger - główny, europejski producent kształtowników i belek - poinformował o wzroście dopłat do
złomu w lutym tego roku. Dopłata zwiększy się o 32 euro za tonę do 161 euro za tonę, w porównaniu do jej
54
poziomu ze stycznia.

Indeks Stalowy: badanie rynku
81 proc. respondentów spodziewa się wzrostu cen stali
Ostatnie badanie rynku przeprowadzone przez Indeks Stalowy wskazuje na rosnący optymizm badanych w
kwestii podwyżek cen i wzmocnienia popytu.
81 proc. respondentów spodziewa się wzrostu cen stali w ciągu następnych trzech miesięcy (72 proc. w
ubiegłym tygodniu), a tylko 7 proc - ich spadku. 53 proc. badanych oczkuje wzmocnienia popytu (46 proc. w
ubiegłym tygodniu), a 16 proc. - jego osłabienia (11 proc. w ubiegłym tygodniu).
28 proc. badanych poinformowało o wyższym, niż przed tygodniem, poziomie zapasów (22 proc. w ubiegłym
55
tygodniu), a 19 proc. - posiada teraz mniejsze zapasy (25 proc. w ubiegłym tygodniu).

29.01.2008 r.
ThyssenKrupp Steel: podwyżka cen produktów płaskich
Ceny te wzrosną od II kw. tego roku
ThyssenKrupp Steel zamierza podnieść ceny na produkty płaksie w II kw. tego roku, najprawdopodobniej od 1
kwietnia. Na razie nie wiadomo jak duża będzie nowa podwyżka, jednak spółka ocenia, że rynek zaakceptuje
zmianę ceny.
Jak zwykle powodem nowych cen są rosnące koszty surowców i energii.

56

30.01.2008 r.
Słaby rok US Steel
Zysk amerykańskiego koncernu stalowego jest o 36 proc. mniejszy niż rok wcześniej
W 2007 roku US Steel Corp., drugi koncern hutniczy USA, wypracował 879 mln USD zysku. Bardzo słaby był
czwarty kwartał 2007 roku. Choć obroty wzrosły o 20 proc. i wyniosły 4,53 mld USD, to koncern zarobił na
czysto tylko 35 mln USD - informuje portal ukrrudprom.com.
Zdaniem Johna Surmy, szefa US Steel wpływ na to miały rosnące koszty produkcji i olbrzymi import taniej stali z
Chin. Rocznie US Steel produkuje około 27 mln ton stali. Walcownie wyrobów płaskich i rur ma w Ameryce
57
Północnej, huty - w Europie.
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Lakshmi Mittal: rynek stali jest stabilny
Kryzys finansowy oraz zapowiedź recesji w USA nie zachwieją globalną gospodarką. Nie widać takich oznak w
innych częściach świata - twierdzi szef ArcelorMittal
Mówiąc w wywiadzie telewizyjnym o perspektywach rynku hutniczego Lakshmi Mittal stwierdził, że po
konsolidacjach jest on teraz silniejszy i stabilniejszy. Światowa produkcja stali będzie wzrastać w tempie 3-4
proc. rocznie, szczególnie dzięki dynamicznie rozwijającym się krajom Azji. Ale zapotrzebowanie na wyroby
hutnicze wzrasta także w USA i krajach UE - informuje portal ukrrudprom.com.
Zagrożeniem dla producentów są wzrastające ceny rud żelaza, węgla, koksu i energii. To spowoduje wzrost
58
kosztów produkcji i cen stali. Zdaniem L. Mittala częściowo będą za to musieli zapłacić odbiorcy.

31.01.2008 r.
Rosja: rynek złomu
W 2007 roku Rosja zebrała 30,4 mln ton złomu
W 2007 roku dostawy złomu żelaznego od rosyjskich przedsiębiorców na krajowy rynek wyniosły 21,4 mln ton.
To o 8 proc. więcej niż roku poprzednim. W ubiegłym roku Rosjanie pokrywali już 70,5 proc. krajowego
zapotrzebowania na złom, w 2006 roku było to 63,4 proc.
W ubiegłym roku Rosja zebrała 30,4 mln ton złomu, czyli o 2,8 proc. mniej niż w roku poprzedzającym.

59

Resort środowiska zmienia projekt podziału praw do emisji CO2
Nowa propozycja jest mniej korzystna, m.in. dla hut
Resort środowiska zmienia projekt podziału praw do emisji CO2 na najbliższe pięć lat. Nowa propozycja jest
mniej korzystna, m.in. dla hut i cementowni, ale zyska na niej energetyka.
Przemysł straci 6 mln ton uprawnień, które trafią do energetyki. W projekcie Krajowego Rozdziału Uprawnień
na lata 2008 - 2012 (KPRU II) przemysł dostał prawa do emisji niemal 80 mln ton CO2 rocznie. Przydział dla
sektora energetyki opiewał na 116,5 mln ton tego gazu. Elektrownie oceniały, że jest to przynajmniej o 25 mln
ton CO2 za mało w stosunku do ich potrzeb.
Po protestach minister środowiska zapowiedział poprawienie projektu KPRU II. Więcej uprawnień do emisji
dostać miały przede wszystkim elektrociepłownie. Ministerstwo Gospodarki stara się, by zwiększono także
przydział CO2 dla elektrowni. Do końca lutego nasz KPRU II musi zatwierdzić Bruksela.
Polska zaskarżyła decyzję KE o ilości przyznanych limitów na emisję CO2 do Europejskiego Trybunału
60
Sprawiedliwości. Liczy na kompromisowe rozwiązanie.

Ceny prętów zbrojeniowych wzrosły o ponad 10 proc.
Na rynku jest mała podaż produktu
Za dwa tygodnie giełdowi dystrybutorzy stali zaczną publikować wyniki z IV kw. 2007 roku. I kw. powinien być
lepszy, bo znów rusza karuzela cenowa. Dystrybutorzy obiecują jednak, że w tym roku nie rozkręcą jej zbyt
mocno. Sporo zarobić mogą przede wszystkim firmy sprzedające pręty zbrojeniowe dla budownictwa (ceny
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innych wyrobów stalowych są stabilne). W ciągu dwóch tygodni skoczyły one z 1,68 - 1,8 tys. do 1,9 - 2,1 tys. zł
za tonę. W końcu ubiegłego roku kosztowały 1,45 tys. zł za tonę.
Nie ma prawie podaży. Część producentów ograniczyła dostawy m.in. z powodu remontów i modernizacji.
Jerzy Bernhard ze Stalprofilu twierdzi, że sporo mogą zarobić ci sprzedawcy, którzy zgromadzili zapasy kupione
taniej, a w umowach sprzedaży zawarli klauzule indeksacji cen. Ci, którzy się nie zabezpieczyli, stracą.
Dystrybutorzy cieszą się ze wzrostu cen.
Zarząd Drozapolu-Profil przyznaje, że w firmie zapasy różnego rodzaju wyrobów stalowych były rekordowe.
Sięgnęły 102,6 mln zł, podczas gdy zwykle wynoszą 50-60 mln zł. Spółka nie upłynnia jednak zapasów
gwałtownie, ponieważ liczy na to, że wzrostowy trend się utrzyma. Podobnie jak w ubiegłym roku, niemal nie
ma zimy i pojawił się bardzo duży popyt, więc wyniki z I kw. powinny być dobre.
Cenowej eksplozji, podobnej do ubiegłorocznej, kiedy ceny prętów przekraczały 2,5 tys. zł za tonę, raczej nie
będzie.
Złomrex zapowiada, że tym razem nie popełni błędu z ubiegłego roku, kiedy podnosząc ceny, spowodował
pojawienie się na rynku dużo tańszych wyrobów z importu. Według Przemysława Sztuczkowksiego - prezesa
grupy - obecnie ceny będą rosły, ale już nie tak skokowo, jak rok temu.
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Duży wzrost cen energii i złomu zjada sporą część zysków z podwyżki cen prętów
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