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  World Steel Association opublikowało dane produkcyjne 64 krajów świata z których wynika, 
że w lipcu produkcja stali surowej wyniosła 149,3 mln ton, co oznacza spadek o 6,5 proc. 
w porównaniu z lipcem 2021 roku. Od stycznia do lipca bieżącego roku wyprodukowano 1 mld 103 
mln ton stali, czyli o 5,4 proc. mniej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

„MH”: Panie Prezesie! Od 
czerwca rynek stali wyhamował, a 
ceny spadły. Cześć hut w Europie 
wygasza swoją produkcję, inne 
znacząco ją zmniejszają. Jaka jest 
sytuacja w Stalowej Woli?

P.Grzesiak: Pierwsze tego-
roczne miesiące to kontynuacja 
znakomitego roku 2021. Faktycznie 
od czerwca, a nawet od połowy maja 
wielu producentów stali zaczęło 

odczuwać spadek zamówień, co 
przełożyło się na ceny wyrobów. Do 
tego doszły znaczące podwyżki cen 
energii, gazu i innych niezbędnych 
surowców, co w konsekwencji 
doprowadziło do czasowego wyga-
szania produkcji  lub jej ograni-
czania. Taka sytuacja miała miejsce 
również w naszej Grupie. Mam tu na 
myśli gliwicki Ferrostal Łabędy, 
gdzie byliśmy zmuszeni do podjęcia 
decyzji o czasowym wyłączeniu 
pieca, który obecnie jest ponownie 
uruchamiany.

W ujęciu na regiony świata 
lipcowa produkcja wyglądała nastę-
pująco: Afryka 1,2 mln spadek o 5,4 
proc., Azja i Oceania 110,1 mln ton 
spadek o 5,2 proc., Unia Europejska 
(27 państw) 11,7 mln ton spadek o 6,7 
proc., pozostałe kraje Europy 3,5 mln 
ton spadek o 16,5 proc., Bliski 
Wschód 3,2 mln ton wzrost o 24,2 
proc., Ameryka Płn.  9,6 mln ton 
spadek o 5,4 proc., Rosja i inne kraje 
Wspólnoty Niepodległych Państw 
wraz z Ukrainą 6,4 mln ton spadek o 
29,1 proc., Ameryka Płd. 3,6 mln ton 
spadek o 7,8 proc.

W lipcu w 10 największych kra-
jach produkujących stal tylko dwa 
odnotowały wzrost produkcji. 

W Chinach wyprodukowano 
81,4 mln ton, co oznacza spadek o 6,4 
proc. w porównaniu do lipca 2021 
roku. W Indiach 10,1 mln ton stali, co 
stanowi wzrost o 3,2 proc. Japonia 
wyprodukowała 7,3 mln ton (spadek 
o 8,5 proc.), Stany Zjednoczone 7,0 
mln ton (spadek o 6,4proc.). Według 
szacunków w Rosji wyprodukowano 
około 5,5 mln ton stali, co również 
oznacza znaczący bo ponad 13 proc. 
spadek. Korea Płd. odnotowała nie-

wielki 0,6 proc. spadek, produkując 
w lipcu 6,1 mln ton stali. W Niem-
czech spadek wyniósł 2 proc. (pro-
dukcja 3 mln ton). Największy 
spadek odnotowała Turcja, która 
wyprodukowała 2,7 mln ton, czyli o 
20,7 proc. mniej aniżeli w lipcu 2021 
roku. Brazylia wyprodukowała 2,8 
mln ton - spadek o 8,7 mln ton. 
Największy ponad 34 proc wzrost 
produkcji odnotował Iran, który tylko 
w lipcu wyprodukował 2 mln ton 
surowej stali. 

NASZA ROZMOWA

9 marca br. podpisano list intencyjny pomiędzy 
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., a Centrum 
Badawczo-Wdrożeniowym Zielona Stal S.A. w za-
kresie wspólnej realizacji projektu „Zielona stal”, 
którego celem jest budowa infrastruktury 
Centrum Badawczo-Wdrożeniowego na terenie 
Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”.

Tym samym realnych kształtów nabiera projekt 
„Zielona Stal” - przedsięwzięcie, którego celem jest 
opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, „wodorowej” 
technologii produkcji stali, dzięki której hutnictwo 
osiągnie przyjęte przez Komisję Europejską cele 
klimatyczne, a produkowana stal nie będzie posiadała 
śladu węglowego.    

 

200 wystawców reprezentujących kilkaset 
firm z 13 krajów, w tym po raz pierwszy ze 
Stanów Zjednoczonych i Indii zaprezentuje się 
podczas EXPO KATOWICE Międzynaro-
dowych Targów Górnictwa, Przemysłu 
Energetycznego i Hutniczego, które w dniach 
6-9 września br. odbędą się w Międzynarodo-
wym Centrum Kongresowym i na terenie 
wystawowym przy Spodku w Katowicach. 

– Cieszymy się, że wracamy po trzyletniej 
przerwie spowodowanej pandemią, w szcze-
gólnym momencie historycznym i geopo-
litycznym, gdy kluczowym zadaniem branży i nią 
zarządzających jest zapewnienie niezależności 
energetycznej naszego kraju – podkreśliła podczas 
spotkania z dziennikarzami 22 sierpnia  Iwona 
Gramatyka, prezes EXPO Katowice S.A.

Relację z targów zamieścimy w kolejnym 
numerze „MH” 
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W STALOWEJ WOLI

Po trzyletniej przerwie do Katowic powróciły Międzynarodowe Targi Górnictwa, 
Przemysłu Energetycznego i Hutniczego. 

 24 sierpnia w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” odbyło się 
spotkanie, na którym strona społeczna omówiła dramatyczną 
sytuację przedsiębiorstw energochłonnych, w tym hutnictwa w 
czasie szalejących cen mediów energetycznych. 
 Na zaproszenie Związku Zawodowego Pracowników Huty Cynku 
„Miasteczko Śląskie” i jego przewodniczącego Piotra Kursatzkiego do 
zakładu przyjechali przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych Andrzej Radzikowski, który obecnie pełni 
funkcję przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, a także 
przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i 
Hutników w Polsce Mirosław Grzybek.
 Po krótkiej prezentacji multimedialnej i przywitaniu przez prezesa 
huty Mirosława Indykę goście zwiedzili jedyny funkcjonujący w 
Europie zakład produkujący cynk, ołów w procesie ISP Imperial 
Smelting Process. 
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  Wybuch pandemii koronawirusa doprowadził do 
zatrzymanie wielu gospodarek, w tym największej w 
Państwie Środka, co odbiło się na produkcji mikro-
procesorów i półprzewodników.  Z tego powodu pro-
blemy mają m.in. koncerny samochodowe. Czy czas 
posuchy się kończy? 
 Agencja Bloomberg, sugeruje, że branża chipów może w 
najbliższym czasie wejść w fazę nadprodukcji i napełniania 
magazynów, a to za sprawą kilku czynników, w tym 
zwiększonej produkcji w nowo otwieranych fabrykach.
 Bez mikroprocesorów i półprzewodników życie w XXI 
wieku byłoby niemożliwe, bo są one niezbędne w wielu 
dziedzinach nowoczesnej gospodarki. Zaczynając od zwykłej 
elektroniki użytkowej poprzez motoryzację, aż po turbiny 
wiatrowe czy fotowoltaikę.
 

W ARCELORMITTAL POLAND 
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MODERNIZUJE WIELKI PIEC  

 Największa huta surowcowa w Czechach, czyli Liberty 
Ostrava finalizuje modernizację wielkiego pieca nr 2. Prze-
prowadzone prace mają pozwolić na zwiększenie niezawodności 
jednostki podczas kolejnych lat eksploatacji. 

Liberty Ostrava to jeden z dwóch wiodących czeskich producentów 
stali opierających swój proces technologiczny o pełny cykl produkcyjny. 
Część surowcowa zakładu składa się z koksowni, aglomerowni oraz 
wydziału wielkopiecowego posiadającego aż 4 jednostki. Ciekawostką 
technologiczną zakładu są nietypowe piece Tandem w stalowni, które są 
rzadkością w europejskim hutnictwie. Zdolność produkcyjna 
ostrawskiego kombinatu kształtuje się obecnie na poziomie około 2,5 
mln ton stali, a po wybudowaniu dwóch hybrydowych pieców łukowych 
ma wzrosnąć aż do 3,5 mln ton stali rocznie.   

EUROFER: SKUTKI ODCZUWALNE W 2023 ROKU

NIEZBÊDNA SZYBKA POMOC PAÑSTWA

ŒWIATOWA PRODUKCJA STALI SPOWALNIA

CZESKIE HUTNICTWO I JEGO ZDOLNOŒCI  PO COVID-OWYM NIEDOBORZE?

NA RATUNEK HUCIE CYNKU „MIASTECZKO ŒL¥SKIE”
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SZEROKA OFERTA WYSTAWCÓW


