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Rynek stali
i stalowych systemów rurociàgowych
W Polsce w 2015 r. produkcja stali surowej wzrosła o 8%, przy 73% wykorzystaniu własnych zdolnoÊci produkcyjnych a
zu˝ycie jawne wyrobów stalowych osiàgn´ło kolejny rekordowy wynik jednak przy zaledwie 33% udziale dostaw krajowych.
Na wzrost zu˝ycia jawnego wyrobów stalowych wpłyn´ła równie˝ dobra sytuacja w głównych sektorach konsumujàcych stal oraz realizacja inwestycji infrastrukturalnych. Rok 2015 postawił przed sektorem stalowym
wiele wyzwaƒ i zagro˝eƒ, które wymagajà pilnych rozwiàzaƒ, szczególnie w zakresie otoczenia regulacyjnego
w którym funkcjonujemy.

Powa˝ne zagro˝enia, mogàce wpłynàç na obni˝enie
konkurencyjnoÊci sektora stalowego w Polsce to m. in.:
globalna nadprodukcja stali, import tanich wyrobów
z krajów trzecich co wymaga pilnej modernizacji instrumentów ochrony rynku (TDI), wysokie koszty polityki
klimatycznej UE, przyznanie Chinom statusu kraju
o gospodarce rynkowej (MES) oraz wysokie koszty
energii elektrycznej i gazu.

Przemysł stalowy w UE
i na Êwiecie
Po latach wzrostu, w roku 2015 nastàpił spadek produkcji stali surowej i Êwiatowego zu˝ycia stali przy dalszym utrzymywaniu si´ tendencji spadkowej cen surowców do produkcji stali (rudy ˝elaza, w´gla, koksu i złomu
stalowego), paliw gazowych i energii elektrycznej.
Nadwy˝ka zdolnoÊci produkcyjnych w hutnictwie si´gajàca na Êwiecie 700 mln ton stali surowej, spowolnienie chiƒskiej gospodarki oraz globalny spadek popytu
na wyroby stalowe przy taniejàcych surowcach, gazu
i energii spowodowały zmasowane działania proeksportowe producentów spoza UE.
W 2015 r. unijna produkcja stali surowej spadła o 2%
a zu˝ycie jawne wyrobów stalowych wzrosło o 1,6%,
głównie za sprawà 3,2% wzrostu udziału importu z kra-
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jów trzecich. KonkurencyjnoÊç europejskich producentów stali wobec taƒszego importu spadła równie˝ z powodu kosztów ambitnej polityki klimatycznej kreowanej przez Komisj´ Europejskà, których to kosztów
kraje trzecie nie ponoszà.

Przemysł metalowy
i maszynowy
Produkcja przemysłu metalowego w Polsce utrzymuje od 5 lat tendencj´ wzrostowà. Dynamika w 2015 wyniosła +6%, nieznacznie mniej ni˝ w poprzednim roku.
Najwi´kszy wpływ na wzrost w przemyÊle metalowym
miała dobra koniunktura w segmencie obróbki metali
i nakładania powłok oraz w produkcji konstrukcji stalowych. Firmy produkujàce wyroby metalowe w 2015 r.
zwi´kszyły zatrudnienie o 3% oraz nakłady inwestycyjne a˝ o 29% w porównaniu do 2014 r.
W ogólnej iloÊci wytopionej w Polsce stali surowej,
stale niestopowe stanowiły 90,2%, stale stopowe 9,8%,
a stale odporne na korozj´ 0,01%. Produkcja stalowych
wyrobów gotowych, walcowanych na goràco w 2015 roku wyniosła 7,8 mln ton i była wy˝sza o 4,5% od odnotowanej w 2014 roku. W strukturze produkcji wyrobów
walcowanych na goràco ogółem:
– wyroby płaskie stanowiły 36,9% (2,9 mln ton),
– wyroby długie stanowiły 63,1% (4,9 mln ton).
Udział wyrobów gotowych płaskich w ogólnej produkcji wyrobów walcowanych na goràco utrzymuje si´
na poziomie poni˝ej 40%, a w stosunku do 2014 r. spadł
o 0,5 punktu procentowego. W grupie wyrobów długich
walcowanych na goràco w 2015 r. dominowała produkcja pr´tów, która wyniosła 2,2 mln ton i była wy˝sza
o 5% w stosunku do 2014 r.

Rynek rur stalowych
Produkcja rur stalowych ogółem w Polsce łàcznie
z kształtownikami zamkni´tymi, w 2015 r. wyniosła 784 tys. ton i była ni˝sza o 8% w stosunku do odnotowanej w 2014 roku a produkcja kształtowników zimnogi´tych zamkni´tych wyniosła 470 tys. ton i była ni˝sza o 7%.
Struktur´ asortymentowà rur produkowanych w Polsce, w latach 2011–2015, z podziałem na rury ze szwem,
bez szwu i kształtowniki gi´te na zimno zamkni´te,
przedstawiono na rysunku 1.
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długich (+2%), jedyny spadek zanotowano w rurach
i kształtownikach gz zamkni´tych (–7%).
W strukturze krajowego zu˝ycia gotowych wyrobów hutniczych dominowały wyroby płaskie, stanowiły 55% całego
zu˝ycia jawnego. Udział wyrobów długich w zu˝yciu ogółem stanowił 37%, a rur i kształtowników gi´tych na zimno
zamkni´tych pozostałe 8%. WielkoÊç i zmiany zu˝ycia wyrobów walcowanych gotowych w latach 2011–2015 przedstawiono odpowiednio w tabeli 1 i na rysunku 2.

Rys. 1. Produkcja rur stalowych i kształtowników z/g
zamkni´tych w latach 2011–2015 (tys. ton).

Zu˝ycie realne i jawne stali
Zu˝ycie jawne wyrobów stalowych gotowych w Polsce
w 2015 r. wyniosło 12,5 mln ton i było wy˝sze o 2%
w stosunku do odnotowanego w 2014 r.
Za wzrost odpowiada wysoki poziom zu˝ycia w pierwszych trzech kwartałach roku. Gdyby nie du˝y spadek
zu˝ycia jawnego w grudniu 2015 r. wzrost mógł byç jeszcze wi´kszy. Najwi´kszy wzrost zanotowano w zu˝yciu
jawnym wyrobów płaskich (+4%), mniejszy w wyrobach

Inwestycje GAZ–SYSTEM
do 2025 roku
Zaktualizowana Strategia GAZ–SYSTEM tworzy
dla polskiego rynku gazu nowe perspektywy biznesowego rozwoju. Podnoszenie konkurencyjnoÊci poprzez realizacj´ inwestycji zwi´kszajàcych techniczne mo˝liwoÊci przesyłu gazu, zapewnienie bezpieczeƒstwa
funkcjonowania systemu przesyłowego oraz wzmocnienie pozycji GAZ–SYSTEM na europejskim rynku
energetycznym w wyniku utworzenia na bazie infrastruktury przesyłowej spółki fizycznego hubu gazowego
w Polsce oraz wzrost przesyłu polskim systemem – to
najwa˝niejsze zało˝enia przyj´tej Strategii.
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Tab. 1. Zu˝ycie jawne wyrobów stalowych gotowych
w latach 2011–2015 (mln ton).

Rys. 2. Zu˝ycie realne i jawne stali w Polsce w latach 2011–2015 (mln ton).

W ciàgu najbli˝szych dziesi´ciu lat spółka planuje
koncentrowaç swoje działania na inwestycjach, które
pozwolà zwi´kszyç przepustowoÊç polskiej sieci przesyłowej gazu ziemnego oraz stworzyç techniczne mo˝liwoÊci do transportu gazu z ró˝nych êródeł i kierunków.
Efektem realizacji Strategii b´dzie budowa w kraju kolejnych ponad 2000 km nowoczesnych gazociàgów
przesyłowych do 2025 r. oraz zapewnienie dost´pu do
globalnych rynków gazu dzi´ki efektywnemu wykorzystaniu Terminalu LNG na polskim wybrze˝u. Powstanà
nowe połàczenia transgraniczne. GAZ–SYSTEM stworzy w kraju fizyczny hub gazowy, pełniàcy rol´ regionalnego centrum obrotu gazem, a Polska b´dzie mogła
czerpaç korzyÊci gospodarcze z poło˝enia geograficznego w centralnej Europie.
– Obecnie projektujemy nowe techniczne zdolnoÊci
przesyłowe systemu i tworzymy taki rynek gazu, na którym
mo˝liwa b´dzie pełna alternatywa w doborze dostawców
gazu do Polski i całkowita niezale˝noÊç od dostaw z któregokolwiek kierunku. Ambicjà GAZ–SYSTEM S.A. jest
staç si´ silnà, konkurencyjnà spółkà przesyłowà w Euro-

Tomasz St´pieƒ
Prezes GAZ–SYSTEM S.A.
Fot. PULSHR

pie Ârodkowo–Wschodniej, która posiada połàczenia
mi´dzy ró˝nymi êródłami produkcji gazu ziemnego i systemami oÊciennymi, gdzie prowadzà działalnoÊç potencjal-
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ni odbiorcy gazu. Liberalizacja, której podstawà b´dzie
elastycznoÊç wyboru surowca z ró˝nych êródeł i kierunków zapewni naszym obecnym i przyszłym klientom optymalne, konkurencyjne warunki biznesowe – powiedział
Tomasz St´pieƒ, Prezes Zarzàdu GAZ–SYSTEM.
Proces integracji krajowego systemu przesyłowego
z systemami europejskimi zakłada przede wszystkim budow´ infrastruktury, która przyczyni si´ do zwi´kszenia
przesyłu gazu ziemnego od producentów oraz takiej,
która da najwi´ksze szanse na odbiór gazu z nowych kierunków. Budowa konkurencyjnego rynku zakłada równie˝ realizacj´ połàczeƒ transgranicznych wraz z rozbudowà krajowej infrastruktury przesyłowej wymaganej do
optymalnego działania interkonektorów. Nowym aspektem zaktualizowanej strategii jest plan stworzenia oraz
wypromowania w Polsce i dalej w regionie Europy Ârodkowo–Wschodniej hubu gazowego na bazie infrastruktury zarzàdzanej przez GAZ–SYSTEM. W tym kontekÊcie
istotny jest równie˝ projekt budowy własnego magazynu
i Êwiadczenie usługi magazynowania.

Izostal i Stalprofil dostarczà
rury dla Gaz–Systemu
W ten trend, oczywiÊcie w ramach post´powania
przetargowego, wpisuje si´ wygrana Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu na najkorzystniejszà ofert´ na dostaw´ rur stalowych dla budowanego gazociàgu z Lwówka
do Odolanowa.
Oferta została wybrana przez Operatora Gazociàgów
Przesyłowych Gaz–System S.A. jako najkorzystniejsza
w post´powaniu na dostaw´ izolowanych rur stalowych
dla gazociàgu Lwówek–Odolanów (długoÊç około 57 kilometrów). Izostal jest liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi tak˝e Stalprofil. WartoÊç oferty Izostalu
wynosi 100,65 mln netto. Rury b´dà dostarczane sukcesywnie mi´dzy 1 paêdziernika 2016 r., a 28 maja 2017 r.

Osprz´t rurociàgowy
Opisywane tendencje rynkowe prognozujà wzrost
rynku osprz´tu w tym armatury, kołnierzy, trójników
i złàczek rurowych dla systemów rurociàgów stalowych
i instalacji przemysłowych oraz technologicznych.
Transport rurociàgowy to jeden z pi´ciu systemów transportu obok transportu drogowego, kolejowego, lotniczego
i wodnego. Rurociàgi dajà szans´ na bezpieczny i ekonomiczny przesył, co mo˝na ju˝ obserwowaç w przypadku
przemieszczania materiałów ciekłych lub gazowych. W zatłoczonych aglomeracjach miejskich jest alternatywà np.
dla transportu materiałów o stałej konsystencji.
Marcin Kowalski
èródło: Gaz–System, Hutnicza Izba Przemysłowo–Handlowa, Izostal,
Margo, Metkom, Polska Unia Dystrybutorów Stali
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