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1.1. W krajach unijnych produkcja stali spada, w Polsce rośnie 
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 W 2015 roku zmniejszyła się produkcja stali surowej i światowego jej zużycia. 

W krajach Unii Europejskiej spadła o 2 proc., natomiast w samej Polsce 

odnotowano wzrost o 8 proc. – wynika z raportu Hutniczej Izby Przemysłowo  

– Handlowej. 
 

 Wykorzystanie mocy produkcyjnych w ubiegłym roku w polskim hutnictwie było 

na poziomie 73 proc. i w relacji do 2014 roku było wyższe o 5 pkt. proc. 
 

 W ubiegłym roku wyprodukowano w sumie 7,8 mln ton stalowych wyrobów 

gotowych, walcowanych na gorąco. Elementy płaskie odpowiadały za 36,9 proc., 

natomiast długie – za 63,1 proc. 
 

 Zwiększył się eksport rodzimych wyrobów stalowych. W 2015 roku był wyższy 

o 2 proc. w porównaniu do roku poprzedniego i wyniósł 4,9 mln ton. Poza 

krajami Unii Europejskiej, największymi odbiorcami były takie kraje jak: Rosja, 

Ukraina i Norwegia, które odpowiadały łącznie za 54 proc. wywozu poza UE.  
 

 Z zagranicy natomiast w minionym roku sprowadzono do Polski ogółem 9 mln 

ton stalowych produktów. 



 

  

 

 

 

1.2. Zwiększył się wywóz polskich wyrobów ze stali 
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 W 2015 roku eksport rodzimych wyrobów hutniczych był na poziomie 4,9 mln ton  

i w porównaniu do 2014 roku wzrósł o 2 proc.  

 Głównymi odbiorcami polskich wyrobów ze stali byli Niemcy i Czesi, którzy 

odpowiadali w sumie za 60 proc. polskiego eksportu.  

 W ubiegłym roku zaimportowano łącznie 9 mln ton stalowych elementów. Za 75 proc. 

przywozu odpowiadały kraje Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o kategorię produktową,  

w 2015 roku najwięcej sprowadzono wyrobów płaskich (67 proc.). 

Eksport, import, saldo [mln ton] w latach 2011 - 2015 



 

  

 

 

 

1.3. Produkcja wyrobów walcowanych na gorąco na poziomie 7,8 mln ton  

w 2015 roku 
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 Łączna produkcja wyrobów stalowych, walcowanych na gorąco w 2015 roku 

wyniosła 7,8 mln ton, co w porównaniu do 2014 roku oznacza wzrost na poziomie  

4,5 proc. Elementy długie odpowiadały za 63,1 proc. produkcji wszystkich elementów 

tłoczonych na gorąco (4,9 mln ton). 

 Najwięcej wyprodukowano prętów, które w całej kategorii wyrobów długich 

walcowanych na gorąco odpowiadają za 44 proc. udziału (2,2 mln ton). Struktura 

produkcji poszczególnych elementów od 2012 roku pozostaje na zbliżonym poziome.  

Produkcja wyrobów długich walcowanych na gorąco  

w latach 2011 – 2015 
(Dane proc.)  



 W ubiegłym roku zużycie gotowych wyrobów ze stali wyniosło w sumie 25,2 mln ton, 

z czego 49,6 proc. stanowiło zużycie jawne, a 50,4 proc. – realne. 

  Zużycie jawne w relacji do 2014 roku było wyższe o 2 proc. Za wzrost odpowiadała 

przede wszystkim dobra kondycja, w trzech pierwszych kwartałach 2015 r.,  głównych 

sektorów wykorzystujących stal tj. motoryzacyjnego, budowlanego oraz budownictwa 

związanego z realizacją inwestycji strukturalnych.  

 Największą zwyżkę odnotowano w użytkowaniu jawnym wyrobów płaskich (4 proc.) 

oraz długich (2 proc.).  

 

  

 

 

 

1.4. Dwuprocentowy wzrost zużycia jawnego w 2015 roku 
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Zużycie realne i jawne stali w Polsce  

w latach 2011 - 2015 

* Zużycie jawne = produkcja krajowa - ilość zużyta w hutnictwie do dalszego przetwarzania - eksport + import 



 

  

 

 

 

1.5. Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 
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Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 

Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 67 

Tel. 71 335 77 82 

www.keralla.pl 

kontakt@keralla.pl 
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