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1. WPROWADZENIE
Rozwój ludzkości nierozerwalnie związany jest z postępem technicznym.
Człowiek zawsze poszukiwał możliwości wykorzystania elementów otaczającej go przyrody do pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności. Początkowo, w epoce kamienia łupanego do wykonywania narzędzi stosowane były
kamienie, glina, kości zwierząt i drewno (2,6 mln lat temu – 10 tys. lat temu,
człowiek zręczny „homo habilis”1). Później, od epoki brązu, były to metale
(około 3 tys. lat temu – 700 roku p.n.e.) wytapiane na bazie miedzi. Początkowo stosowano brązy arsenowe, zastąpione później cynowymi – głównie z 10%
dodatkiem cyny. Czasem zamiast cyny dodawano ołów lub antymon.
Najstarsze wyroby z kutego żelaza (głównie pochodzenia meteorytowego),
pochodzą z XV i XIV wieku p.n.e. z terenów, gdzie ludność zamieszkiwała państwo Hetytów (Azja Mniejsza), a po roku 1180 p.n.e. żelazo, przez Palestynę,
dotarło do Egiptu, dalej do Mezopotamii i Iranu. Następnie na Kaukaz, w XII
wieku p.n.e. do Grecji oraz w XI–X wieku p.n.e. do Italii. Do Europy żelazo
dotarło już w epoce brązu przez tereny półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukaz.
Żelazo było materiałem znacznie bardziej dostępnym niż brąz. Najpopularniejszym nośnikiem żelaza w starożytności były tzw. rudy darniowe oraz
błotne, w których zawartość żelaza wahała się od 30% do 50%. Występowały
one tuż pod powierzchnią ziemi, były więc bardzo łatwe w eksploatacji. Rzadko sięgano do głębszych pokładów żelaza, gdyż wiązało się to z czasochłonnymi metodami górniczymi. Żelazo otrzymywano poprzez termiczne oddzielenie
czystego surowca od zanieczyszczeń. W tym celu, po wydobyciu, rudy segregowano oraz oczyszczano konkrecje, następnie poddając je procesowi prażenia.
W najwcześniejszym okresie wytopu dokonywano w ogniskach otwartych,
a dopiero z biegiem czasu stosowano do wytopu dymarki. Rudę umieszczano
w piecu warstwowo, na przemian z węglem drzewnym. Następnie podgrzewano piec do temperatury 1300 stopni, ponieważ wtedy dochodziło do redukcji
tlenków i zmiany konsystencji metalu. W wyniku tego procesu otrzymywano
metal w postaci łupki, zanieczyszczonej węglem drzewnym. Następnie w celu
pozbycia się zanieczyszczeń przekuwano i podgrzewano łupki, a żelazo poddawano dalszej obróbce. Dalszy rozwój ludzkości nierozerwalnie związany był
z rozwojem technik wytwarzania żelaza i stali oraz z coraz powszechniejszym
zastosowaniem wyrobów zeń wytwarzanych.
Dziś stal uważana jest za najlepszy materiał konstrukcyjny o bardzo szerokim zakresie właściwości użytkowych, z możliwością pełnego recyklingu.
Funkcjonowanie sektora stalowego było określane tradycyjnie w wielu krajach jako strategiczne dla gospodarki, a jego dobra kondycja ma wyraźny kontekst polityczny i społeczny, gdyż wiąże się z bytem setek tysięcy ludzi.
1

Wolf J., Burian Z., Pradzieje człowieka, Warszawa 1982, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze
i Leśne
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Ustabilizowanie sytuacji w hutnictwie żelaza i stali każdego z krajów jest
przedmiotem zainteresowania rządów, m. in. ze względu na:
– znaczenie sektora, będącego podstawą rozwoju innych gałęzi gospodarki
(rola zaopatrzeniowa),
– istotne znaczenie wyrobów hutnictwa dla gospodarki i przemysłu obronnego,
– niepodważalne znaczenie stali, jako podstawowego materiału konstrukcyjnego w perspektywie przynajmniej kilkudziesięciu lat.
Przyczynia się to do tego, że sektor stalowy ma bardzo duży wpływ na decyzje geopolityczne w stosunkach międzynarodowych.
To właśnie przemysł stalowy, łącznie z górnictwem węgla kamiennego, stanowił podstawę utworzenia dzisiejszej Unii Europejskiej. Podpisanie Traktatu Paryskiego w 1951 roku, ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla
i Stali, rozpoczęło proces integracji europejskiej.
Ponieważ hutnictwo żelaza i stali ma zdolność kształtowania rozwoju innych gałęzi gospodarki, nowe wyroby będą szansą utrzymania hutniczego potencjału produkcyjnego, a zarazem spełnią rolę napędu dla dalszego postępu
gospodarczego. Uzasadnionym jest więc aktywne kreowanie przez hutnictwo
nowych zastosowań i poszukiwania nowych użytkowników stali.
Do tradycyjnych odbiorców stali zaliczają się głównie budownictwo, motoryzacja oraz szeroko rozumiany przemysł maszynowy(w krajach Unii Europejskiej odpowiednio 60%, 19% i 17% w 2011 roku).
Według niektórych analityków (np. Metal Bulletin Research) produkcja
stali będzie rosła do roku 2025 w średnim tempie rocznym 3,7% (określanym
jako skumulowany roczny wskaźnik wzrostu CAGR), osiągając poziom 2,3
mld ton.
W czerwcu 2013 roku, a więc 62 lata po podpisaniu Traktatu Paryskiego i 11 lat po jego wygaśnięciu, Komisja Europejska opublikowała dokument
programowy, w którym podkreśla się znaczenie przemysłu stalowego dla rozwoju gospodarki krajów Unii Europejskiej2. W dokumencie m.in. stwierdza
się: „Komisja uważa, że ze względów gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz z uwagi na bezpieczeństwo dostaw konieczne jest, aby
Europa pozostała ważnym regionem produkującym stal. Po przyjęciu
3
komunikatu Komisji w sprawie polityki przemysłowej z 2012 r. , mającego na
celu przywrócenie należnej roli przemysłowi w Europie i wzrost jego udziału
w PKB z obecnego poziomu 15,2% do 20% w 2020 r., na posiedzeniu w mar2

3

EUROPEAN COMMISSION, Strasbourg, 11.6.2013, COM(2013) 407 final, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF REGIONS;
Action Plan for a competitive and sustainable steel industry in Europe
KOMISJA EUROPEJSKA, Bruksela, dnia 10.10.2012, COM(2012) 582 final; KOMUNIKAT
KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU
EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO i KOMITETU REGIONÓW; Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego
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cu 2013 r. Rada Europejska postanowiła, że będzie monitorować prace Komisji dotyczące określonych sektorów przemysłu. Niniejszy komunikat stanowi
odpowiedź Komisji na kryzys w sektorze stali i określa ukierunkowane działania mające na celu zapewnienie warunków ramowych sprzyjających rozwojowi konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego, tak by był on
w stanie rozwiązać problemy strukturalne, przed którymi stoi, konkurować
w skali globalnej i opracować nową generację wyrobów stalowych mających
zasadnicze znaczenie dla innych kluczowych gałęzi przemysłu europejskiego”.
W 1989 roku doszło w Polsce do transformacji systemu politycznego i tym
samym zmiany systemu gospodarczego z gospodarki sterowanej centralnie do
gospodarki wolnorynkowej.
W okres transformacji, podobnie jak i inne sektory, polskie hutnictwo weszło z nadmiernym a jednocześnie asortymentowo niedostosowanym, w stosunku do potrzeb, potencjałem produkcyjnym oraz nadmiernym w stosunku
do możliwości produkcyjnych zatrudnieniem, wysokimi kosztami, nadmiernym zużyciem materiałów i energii, a także negatywnym oddziaływaniem
na środowisko. Niezbędne było przeprowadzenie głębokiej restrukturyzacji
sektora stalowego, rozumianej jako całokształt przemian organizacyjnych,
technicznych i własnościowych, umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w warunkach otwartej konkurencji.
Większość prac w zakresie działań restrukturyzacyjnych, realizowanych
przez Instytut Metalurgii Żelaza, a w tym przez autora, wykonywana była na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki i miała charakter poufny. Stąd większość
analiz, ocen, prognoz i diagnoz zawarta jest w cytowanych sprawozdaniach
IMŻ, które nie były publikowane. Publikacje z tego zakresu ograniczały się do
tych informacji, które w ocenie przedstawicieli Ministerstwa w danej chwili
można było podać do publicznej wiadomości. Dotyczyło to głównie zagadnień
rynkowych i okresowych informacji o stanie restrukturyzowanego sektora.
Obecnie, po zakończeniu restrukturyzacji, zakończonego raportem monitorującym za 2010 rok, możliwa jest szersza publikacja, dotycząca szczegółów
tego procesu i stanowi ją niniejsza monografia.

Wojciech Szulc
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2. RESTRUKTURYZACJA: DEFINICJE
I DOŚWIADCZENIE MIĘDZYNARODOWE
W literaturze wyróżnia się mikrorestrukturyzację, czyli restrukturyzację na poziomie przedsiębiorstw oraz makrorestrukturyzację, która oznacza
przeobrażenia gospodarki jako całości, w tym zmiany jej struktury. W procesie makrorestrukturyzacji ważną rolę odgrywa interwencjonizm państwa, polegający na sterowaniu przekształceniami gospodarki za pomocą instrumentów systemu ekonomiczno-finansowego oraz podporządkowaniu zmian określonym programom rozwoju gospodarczego4. W sytuacji, w której państwo
podejmuje działania adresowane do wybranych sektorów przemysłowych,
mówi się o restrukturyzacji ma poziomie mezoekonomicznym (restrukturyzacji sektorowej), a działania państwa w tym zakresie można określić jako
sektorową politykę przemysłową. Między poziomami mikro, mezo i makro
istnieje ścisła współzależność, gdyż przekształcenia poszczególnych przedsiębiorstw (poziom mikro) prowadzą do przeobrażeń sektorów (poziom mezo),
a w konsekwencji także całej gospodarki (poziom makro). Współzależność ta
zachodzi także w odwrotnym kierunku, czego przykładem jest np. określona
polityka gospodarcza czy sektorowa polityka przemysłowa, których celem jest
stymulowanie okresowych zmian wśród przedsiębiorstw. Innymi słowy, zmiany przebiegające z góry ku dołowi (inicjowane na poziomie makro) oraz z dołu
ku górze (inicjowane na poziomie mikro) mają charakter komplementarny, to
jest wzajemnie się wywołują i uzupełniają5.
Restrukturyzację przedsiębiorstwa można określić jako radykalną przebudowę przedsiębiorstwa w celu poprawy skuteczności i efektywności jego
działania oraz w celu zapewnienia jego rozwoju. Restrukturyzacja jest dokonywana pod kątem zmian w otoczeniu i wewnętrznych potrzeb samego przedsiębiorstwa. Jest procesem złożonym, składającym się z szeregu skoordyno6
wanych zmian w różnych obszarach przedsiębiorstwa . Jest to złożony proces
istotnych, często fundamentalnych zmian w przedsiębiorstwie, którego celem
jest bieżące (operacyjne) i długofalowe (strategiczne) kształtowanie atrybutów jego podmiotowości pod kątem zmian w otoczeniu i wewnętrznych potrzeb samego przedsiębiorstwa7. Restrukturyzację można także określić jako
sumę przedsięwzięć zmierzających do zmian w ramach struktury składników

4

5

6

7

Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawa A., Restrukturyzacja organizacji zasobów kadrowych
przedsiębiorstwa, Kraków 2005, Oficyna Ekonomiczna
Malara Z., Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa, Wrocław 2001, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Jarosiński M., Restrukturyzacja, w: Leksykon zarządzania, (red.) Romanowska M., Warszawa 2004, Wydawnictwo Difin
Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, Warszawa 2003,
PWE
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(dziedzin) i metod funkcjonowania przedsiębiorstwa, które prowadzą do jego
odnowienia i poprawy efektywności działania oraz możliwości rozwojowych4.
Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw:
restrukturyzację rozwojową i restrukturyzację naprawczą. Restrukturyzacja
rozwojowa ma charakter perspektywiczny, jej celem jest kompleksowa przebudowa przedsiębiorstwa i zapewnienie jego efektywności w przyszłości6. Restrukturyzacja naprawcza oznacza natomiast przebudowę przedsiębiorstwa
w celu odzyskania sprawności i efektywności jego działania i ma przeważnie
charakter zmian doraźnych. Może być prowadzona w ramach istniejącego
potencjału (np. usprawniania zarządzania, podniesienia jakości wyrobów,
doskonalenia kadr), bądź też „odchudzenia” przedsiębiorstwa (np. likwidacja nieefektywnych ogniw, ograniczenia asortymentu produkcji, zwolnienia
kadrowe). W ramach restrukturyzacji naprawczej można wyodrębnić także
restrukturyzację operacyjną (marketingowa, zasobów, organizacyjna i zmiany systemu zarządzania), restrukturyzację finansową oraz restrukturyzację
własnościową (zmiany w strukturze: kapitałowej, aktywów, organizacji, własności)7.
Z uwagi na formę restrukturyzacji (ogólną koncepcję, sposób podejścia do
realizacji) wyróżnia się restrukturyzację przedmiotową, która dotyczy zmian
w obszarze technologii i techniki w celu zapewnienia rozwoju produkcji, a także restrukturyzację podmiotową oznaczającą prawne, organizacyjne, ekonomiczne, przystosowanie przedsiębiorstw do zmieniających się uwarunkowań
w celu podniesienia efektywności ich działania. Restrukturyzacja podmiotowa obejmuje m.in. zmiany w obszarze organizacji i zarządzania, ekonomiki
i rynku czy przekształceń prawno-własnościowych5.
Z punktu widzenia stopnia trudności i czasu niezbędnego dla przeprowadzenia zmian wyróżnia się restrukturyzację płytką i głęboką. Restrukturyzacja płytka nie wymaga dużego wysiłku koncepcyjnego oraz organizacyjnego
i na ogół (o ile w ogóle) przynosi efekty krótkookresowe. Odwrotnie jest przy
restrukturyzacji głębokiej, która wymaga dużego wysiłku koncepcyjnego oraz
organizacyjnego i jest nastawiona na efekty długookresowe8.
Ponadto, restrukturyzacja może mieć charakter autonomiczny bądź indukowany. W pierwszym przypadku przeprowadzenie zmian wynika z potrzeb
wewnętrznych przedsiębiorstwa, zaś w drugim zmiany te wymuszają czynniki zewnętrzne.
Kompleksowość oraz powiązania w procesie zmian uwidaczniają zależność
między restrukturyzacją oraz procesem formułowania i realizacji strategii.
Restrukturyzacja obejmuje nie tylko zmiany w aktywach, strukturze kapitałowej i zarządzaniu przedsiębiorstwem, ale także kształtowanie podstaw kultury przedsiębiorstwa, w tym jego kultury strategicznej. Termin ten pojawił
8

Lipowski A., Procesy restrukturyzacji w przedsiębiorstwach przemysłowych okresu transformacji systemowej, w: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki
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się wraz z pojęciem kultury organizacji jako określonego systemu norm, wartości, zwyczajów konkretnej grupy społecznej w odniesieniu do szczególnego
typu działań, jakie wyznaczają proces strategiczny w przedsiębiorstwie7. Kultura organizacji określa właściwy klimat organizacyjny i sposób zarządzania
oraz system zachęt, kwalifikacji i stosunków międzyludzkich. Może ona wyrażać się w nieuświadamianych na co dzień założeniach (element najtrwalszy
i niewidoczny), systemie norm i wartości (elementy mniej trwałe i częściowo
widoczne) czy w końcu zwykłych artefaktach (elementy najmniej trwałe, ale
widoczne). Kultura organizacji może w znaczący sposób wzmocnić bądź osłabić proces wprowadzania zmian4. Można wyodrębnić następujące typy kultury
działania strategicznego: stabilny, reaktywny, antycypacyjny, eksploracyjny
i kreatywny. W świetle powyższego, największe możliwości przeprowadzenia
restrukturyzacji tkwią w przedsiębiorstwach reprezentujących kulturę eksploracyjną oraz kreatywną, czyli przedsiębiorstw najbardziej otwartych na
nowe informacje i wpływy, poszukujących i wprowadzających zmiany. Niechęć do zmian lub co najwyżej dostosowanie do nowych warunków wyróżnia
kultury stabilną i reaktywną, które cechują się awersją do ryzyka oraz koncentracją na zdarzeniach zachodzących wewnątrz organizacji9.
Restrukturyzację polskich przedsiębiorstw w latach 90. minionego wieku
należy postrzegać w kontekście jej uniwersalnych wyróżników, jak procesowy
charakter, kompleksowość zmian i długofalowe konsekwencje dla przedsiębiorstwa, a także szczególnych wyznaczników związanych z transformacją
społeczno-gospodarczą. Te ostatnie wskazują, że restrukturyzacja przedsiębiorstw: była integralnym elementem przekształceń systemowych, dotyczyła w większości przedsiębiorstw nieefektywnych ekonomicznie, kluczowym
jej celem było względnie szybkie dostosowanie do zmian koniunkturalnych.
W warunkach transformacji systemowej szczególną podatnością na zmiany
wyróżniały się pozycja rynkowa i rodzaj prowadzonej działalności. We wstępnej fazie transformacji w przedsiębiorstwach przeważały działania dostosowawcze, a działania antycypacyjne i kreacyjne dotyczyły jedynie nielicznych
podmiotów7. Ponadto, w procesie polskich przemian po 1989 roku restrukturyzacja własnościowa przedsiębiorstw na szeroką skalę przybierała postać
prywatyzacji, czyli transformacji własności państwowej we własność niepaństwowych osób prawnych i fizycznych. Transformacja ustrojowa prowadziła
również do zmian kultury przedsiębiorstw, gdyż wcześniejsze wzory działań,
symbole czy rytuały traciły wiarygodność w nowych realiach gospodarczych
i coraz częściej stawały się przedmiotem krytyki. Szczególnym wyzwaniem
było zderzenie starych i nowych kultur w związku ze zmianami właścicielskimi, gdy właścicielami prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych
stawały się podmioty zagraniczne prezentujące podejście całkowicie odmienne od dotychczasowej kadry zarządzającej i pracowników. Przezwyciężenie
9
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kryzysów powstałych na tym tle było jednym z kluczowych warunków powodzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw. Dlatego też restrukturyzacja
przedsiębiorstwa postpeerelowskiego tylko pozornie przypomina restrukturyzację przedsiębiorstw działających w krajach o dojrzałej gospodarce rynkowej. W tym przypadku, restrukturyzacja oznaczała konieczność całkowitego
przekształcenia tych przedsiębiorstw, tak, aby w ogóle mogły one być uznanie za przedsiębiorstwa i mogły konkurować. Wiązało się to z pozbyciem się
cech polityczno-planistycznych i nadania przedsiębiorstwu nowej tożsamości
ustrojowej – tożsamości rynkowej8.
W warunkach gospodarki wolnorynkowej proces dostosowywania przedsiębiorstw ma charakter ciągły. Tylko te przedsiębiorstwa, które potrafią szybko
i z sukcesem wprowadzić zmiany mogą liczyć na stabilne i efektywne funkcjonowanie. Dlatego też procesy restrukturyzacyjne w krajach, w których
funkcjonuje wolny rynek, przebiegały znacznie wcześniej. Miały one podobny charakter dostosowawczy jak w Polsce, chociaż stosowane mechanizmy,
a nierzadko i uwarunkowania znacznie się różniły.
Proces restrukturyzacji hutnictwa w krajach wysoko rozwiniętych miał
miejsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ub. wieku i przebiegał
w różny sposób10.
W zależności od roli państwa w tym procesie można wyróżnić następujące
modele:
• Model rynkowy, w którym decydującą rolę w weryfikacji konkurencyjności przedsiębiorstw oraz miejsc alokacji kapitału odgrywają oddziaływania
rynkowe. Kapitał inwestycyjny, a przez to warunki do rozwoju, uzyskują
firmy gwarantujące najefektywniejsze jego wykorzystanie. Krajem, w którym restrukturyzacja hutnictwa miała charakter typowo rynkowy są Stany
Zjednoczone11, 12, 13,
• Model administracyjny, w którym istotną rolę odgrywa państwo, podejmując centralne decyzje odnośnie alokacji inwestycji i likwidacji zdolności produkcyjnych. Jest to możliwe do zrealizowania w warunkach pełnego upaństwowienia restrukturyzowanego sektora przemysłu. W takich warunkach,
został przeprowadzony proces restrukturyzacji hutnictwa w Wielkiej Brytanii i Francji. Koncern British Steel Corporation został znacjonalizowany
w 1976 r., a powtórnie sprywatyzowany w 1988 r., po uzyskaniu pełnej kon10

11
12

13

Bogolubow J., Restrukturyzacja hutnictwa – ile sterowania centralnego w zarządzaniu?, Praca dyplomowa MBA napisana w Katedrze Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie pod kierunkiem Prof. Bazylego Samojlika, Warszawa 2002,
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D’Costa A. P., The Global Restructuring of the Steel Industry, Innovations, institutions and
industrial change, 1999, Routledge London New York
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kurencyjności i korzystnych wyników finansowych14. We Francji pierwsze
prace restrukturyzacyjne podjęły w połowie lat siedemdziesiątych dwa samodzielne wówczas koncerny stalowe Usinor i Sacilor. Intensyfikacja prac
nastąpiła jednak dopiero w latach osiemdziesiątych po znacjonalizowaniu
i połączeniu obu koncernów. Zrestrukturyzowany holding Usinor-Sacilor,
został następnie sprywatyzowany.
• Model mieszany, w którym restrukturyzacja następowała w warunkach
rynkowych, ale przy znacznym interwencjonizmie państwa, które w obawie przez skutkami społecznymi redukcji zatrudnienia, wspierało zagrożone upadkiem huty. Przykładem takiego procesu są Niemcy, gdzie koszty
restrukturyzacji były bardzo duże, zarówno w sferze materialnej, jak i społecznej.
W USA duże koszty restrukturyzacji ponieśli pracownicy, którzy tracili
pracę, natomiast w Europie przenoszono ciężar kosztu na podatników i udziałowców, przy częściowej refundacji wydatków na cele socjalne przez UE. W Japonii koszty restrukturyzacji ponosili konsumenci stali.
Bardzo ważną rolę w sterowaniu restrukturyzacją europejskiego hutnictwa
odegrała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Była ona inicjatorem integracji
europejskiego hutnictwa w latach powojennych, do 1988 r. określała limity
produkcyjne i importowe, a także ceny minimalne wyrobów. Prowadzony był
bank danych o wszelkich naruszeniach zasad wolnego rynku, występowała
ochrona interesów państw w wymianie zagranicznej, w szczególności regulowany był import z krajów spoza Unii15.
W hutnictwie europejskim w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
działania restrukturyzacyjne podejmowano w celu zmniejszenia osiąganych
przez huty strat finansowych, doprowadzenia zakładów do rentowności produkcji, wzmocnienia ich standingu finansowego, dostosowania podaży do jakościowych i ilościowych wymogów rynku.
W Europie Zachodniej przebudowa strukturalna hutnictwa żelaza, przeprowadzona w latach 80. ub. wieku oparta była przede wszystkim na subsydiach
państwowych i doprowadziła do jego koncentracji w niewielkiej liczbie dużych
firm stalowych. Koszt tej restrukturyzacji, szacowany według różnych źródeł
osiągnął poziom blisko 100 mld USD. W wyniku przeobrażeń w krajach EWG
zmniejszono produkcję stali ze 167 mln w 1974 roku do 137 mln ton w 1988
roku, ograniczono zatrudnienie z poziomu około 900 tys. osób w 1974 roku do
około 400 tys. pracowników w 1990 roku. Dla porównania roczna produkcja
stali w USA w latach 1973–1974 wynosiła 150 mln ton, w 1977 roku zdolność
produkcyjna wzrosła do 160 mln ton, a w 1988 spadla do 112 mln ton, przy
czym produkcja stali surowej wyniosła około 100 mln ton.

14
15
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Pod koniec lat 80. ub. wieku większość hut w państwach zachodnich zakończyła proces restrukturyzacji i zaczęła przynosić zyski. Najpowszechniej stosowaną formą pomocy finansowej było przejmowanie przez państwo długów
przedsiębiorstw podlegających restrukturyzacji16. We Francji w 1981 roku
długi hut wynosiły 14 mld franków, a w następnych latach dotacje dla hutnictwa osiągnęły wartość 4 mld franków. W trakcie przebudowy hutnictwo
francuskie zostało scalone i na początku lat 90. ub. wieku holding Usinor-Sacilor wytwarzał ponad 90% stali, a kontrolny pakiet akcji posiadało państwo.
W Wielkiej Brytanii przeprowadzono likwidację starych zakładów, redukcję
zatrudnienia o dwie trzecie, przy zmniejszeniu produkcji o jedną trzecią, co
wpłynęło na poprawę sytuacji finansowej koncernu British Steel. Udzielono
pomocy rządowej wysokości 6 mld funtów. W Niemczech deficyt hutnictwa
pokryto z niehutniczej działalności koncernów.
Dla porównania w USA w latach 1980–1987 na modernizacje hutnictwa
wydatkowano 8,8 mld dolarów, co spowodowało obniżenie kosztów produkcji
o 35%. Koszt modernizacji hutnictwa w Japonii w latach 1980–1987 przekroczył kwotę 19,4 mld dolarów. Szczególną rolę w Japonii spełniała Federacja
Japońskiego Hutnictwa, zrzeszająca producentów wytwarzających około 85%
stali, reprezentując hutnictwo wobec rządu, organizacji prywatnych, przemysłu, administracji oraz prowadząc badania w zakresie produkcji, urządzeń,
technologii i surowców, a także marketingu.
Programy restrukturyzacyjne polegały głównie na koncentracji produkcji
w nowoczesnych zakładach i likwidacji przestarzałych linii technologicznych,
co obniżało koszty produkcji i zwiększało wydajność pracy. Jednocześnie następowało scentralizowanie zarządzania przemysłem stalowym.
Na początku lat 90. XX wieku pomoc finansowa została wstrzymana, poza
przemysłem włoskim, który restrukturyzacje rozpoczął w kilka lat po partnerach wspólnorynkowych.
W związku z przewidzianą integracją rynku w 1992 roku, w krajach Unii
Europejskiej zalecono opracowanie nowej, średniookresowej strategii inwestycyjnej. Komisja Europejska zapewniła swoje szczególne poparcie dla następujących rodzajów inwestycji17:
– przedsięwzięcia zmierzające do zwiększenia zużycia stali i poprawy jakości
wyrobów;
– wspólne opracowywanie wyrobów przez huty i użytkowników;
– poprawa eksploatacji urządzeń i optymalizacja kosztów produkcji, zwłaszcza kosztów energii;
– wspólne przedsięwzięcia zmierzające do dalszej integracji przedsiębiorstw
w ramach Wspólnoty.

16
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Jak wspomniano wyżej, charakterystycznym w procesie restrukturyzacji
hutnictwa Wspólnoty Europejskiej w tym okresie było udzielanie pomocy publicznej restrukturyzowanym przedsiębiorstwom, mimo, że z treści art. 87
ust. 1 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej (TWE) wynika, że prawo Unii Europejskiej wprowadza generalny zakaz udzielania pomocy publicznej z nielicznymi wyjątkami, które wynikają albo wprost z samego prawa albo też są
efektem decyzji Komisji Europejskiej na temat dopuszczalności określonego
rodzaju pomocy18. Zapisy te były kontynuacją zapisów Traktatu Paryskiego
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Niezależnie od tych
zapisów sektor stalowy był jednym z najbardziej dotowanych przemysłów
w krajach Wspólnot Europejskich. Sumaryczna wielkość pomocy publicznej
od roku 1980, udzielona w postaci dotacji, subsydiów, dopłat, ulg i innych
form przekroczyła w hutnictwie europejskim objętych ww. regulacjami kwotę
57 mld Euro19, 20.
Wspólnota znalazła się w sytuacji, w której musiała zredukować wysoki poziom nieakceptowanej pomocy publicznej, wprowadzając skuteczne mechanizmy kontrolne. Korzystając z zapisu w pierwszym akapicie Art. 95 Traktatu
Paryskiego, stworzyła właściwe mechanizmy w postaci tzw. kodeksów stalowych (Steel Aid Codes), obowiązujących od lutego 1980 roku do wygaśnięcia
Traktatu Paryskiego, tj. do 22 lipca 2002 roku21, 22, 23, 24, 25, 26.
Kodeksy stalowe odegrały bardzo istotną rolę w restrukturyzacji sektora
stalowego w krajach wspólnotowych. Pomoc udzielona w łącznej kwocie około
57 mld Euro zaowocowała m.in. redukcją zdolności produkcyjnych o ponad
50 mln ton/rok. Zrestrukturyzowano hutnictwo m.in. W Wielkiej Brytanii,
Włoszech, Niemczech, Francji, Hiszpanii.
Kolejne „wydania” kodeksów stalowych stawały się coraz bardziej restrykcyjne. W pierwszym i drugim kodeksie dopuszczalna była pomoc na działalność
operacyjną, ratowanie przedsiębiorstw oraz inwestycje. Od trzeciego kodeksu
wprowadzono dopuszczalność pomocy na badania i rozwój oraz ochronę środowiska, zaczęto natomiast ograniczać pomoc na inwestycję. Pomoc na badania
18
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i rozwój od piątego kodeksu, a pomoc na ochronę środowiska od szóstego podlegają ogólnym przepisom wspólnotowym w tym zakresie. Pomoc publiczna
na likwidację była dopuszczalna we wszystkich kodeksach stalowych.
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3. HUTNICTWO NA ZIEMIACH POLSKICH
– ASPEKT HISTORYCZNY
Historia hutnictwa na ziemiach polskich sięga czasów starożytnych, kiedy to w rejonie Gór Świętokrzyskich przez kilka wieków wytapiano na dużą
skalę żelazo. Przez wiele wieków hutnictwo na ziemiach polskich było słabo
rozwinięte i technicznie zacofane. Wyjątkiem był Górny Śląsk, gdzie w XVII
i XVIII wieku podjęto na dużą skalę eksploatację węgla kamiennego i rud
oraz zaczęto rozwijać hutnictwo. Należący do Prus, Górny Śląsk stał się jednym z ważniejszych ośrodków hutnictwa w Europie. Na ziemiach polskich
przed okresem rozbiorów trud rozbudowy i modernizacji hut podjęto dopiero
za czasów ostatniego króla polskiego Stanisława Augusta, ale wypadki polityczne przerwały ten wysiłek27.
W 1800 roku produkcja żelaza na ziemiach polskich wynosiła ponad 5 tys. ton.
Dla porównania Szwecja produkowała 60 tys. ton, Francja 90 tys. ton, Rosja
110 tys. ton, a Wielka Brytania 175 tys. ton. Na terenie zaboru rosyjskiego
ambitne plany rozbudowy i modernizacji górnictwa oraz hutnictwa podjęli
Stanisław Staszic oraz Ksawery Franciszek Drucki-Lubecki, ale ich realizacja napotykała duży opór ze strony władz rosyjskich. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku na ziemiach Królestwa Polskiego nastąpił znaczny wzrost
produkcji żelaza, osiągając w 1910 roku poziom 400 tys. ton. Dla porównania,
w 1913 roku, razem ze Śląskiem i Galicją produkcja żelaza na ziemiach polskich wyniosła 1,6 mln ton.
W drugiej połowie XIX oraz na początku XX wieku do największych hut
należały huty: Królewska, Laura, Marta, Pokój, Florian (wszystkie Górny
Śląsk), Bankowa, Zawiercie, Sosnowiec (Zagłębie Dąbrowskie), Starachowice, Ostrowiec, Stąporków, Chlewiska (Zagłębie Staropolskie) oraz Częstochowa27.
Po 1918 roku nastąpiły zmiany w rozwoju polskiego hutnictwa, przy czym
dominującą pozycję zajmował w dalszym ciągu Górny Śląsk. Do lat 30. ubiegłego wieku huty i kopalnie należały głównie do prywatnych właścicieli
(w 1931 roku udział kapitału zagranicznego w hutnictwie sięgał ponad 65%).
Kryzys z lat 1929–1935 doprowadził jednak do ogromnego spadku produkcji
hutniczej w Polsce. Wprawdzie od 1933 roku następował wzrost produkcji
stali, ale nawet w 1938 roku nie osiągnięto poziomu produkcji sprzed wybuchu i Wojny Światowej. Wzrost ten wynikał m.in. z zaangażowania państwa
w rozwój hutnictwa, w tym nacjonalizację i modernizację niektórych hut oraz
utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego i budowę w latach 1938–1939
Huty Stalowa Wola. Dynamiczny rozwój hutnictwa w Polsce, a tym samym
wzrost produkcji stali, nastąpił po II wojnie światowej. Realizowana wówczas
27

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH), Hutnictwo
na ziemiach polskich, Wydanie drugie, Katowice 2004
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koncepcja przebudowy państwa rolniczego w przemysłowe wyznaczyła hutnictwu strategię rozwoju, zmierzającą do maksymalizacji produkcji stali. Rozwój i modernizacja objęły wiele dotychczasowych hut. Podjęto także budowę
nowych hut: pod Krakowem (1954–1955), w Warszawie (1955–1962), w Dąbrowie Górniczej (1972–1978). W latach 1946–1980 produkcja stali w Polsce
wzrosła z 1,2 do 19,1 mln ton28 – rys. 1. Ten imponujący wzrost możliwy był
dzięki uruchomieniu i eksploatowaniu przez wiele lat pieców martenowskich
wytwarzających ponad 9,5 mln ton stali.

Źródła: produkcja stali: dane dla lat 1782–193727, dane dla lat 1945–196629, dane dla lat 1967–
198030, dane dla lat 1981–199331, dane od roku 199432, zużycie jawne: dane dla lat 1974–199733,
dane od roku 1997 – własne bazy danych

Rys. 1. Produkcja stali w Polsce od roku 1782 oraz zużycie jawne stalowych wyrobów hutniczych od roku 1974

28
29
30

31

32

33

Kłos I., Restrukturyzacja hutnictwa, Branżowy Informator Gospodarczy, 2001
Roczniki statystyczne GUS z lat 1958–1967
Informacja o wynikach gospodarczych branży hutnictwa żelaza i stali, Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali, wydania z lat 1967–1980
Informacja o wynikach gospodarczych branży hutnictwa żelaza i stali, Centrum Informatyki
i Badań Ekonomicznych Hutnictwa, wydania z lat 1981–1993
Biuletyn o wynikach gospodarczych sektora hutniczego, Centrum Usług Informatycznych
CIBEH S.A., wydania z lat 1994–2012
Rębiasz B., Polish steel consumption, 1974–2008, Resources Policy, 2006, vol. 31
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Duży wpływ na sytuację w hutnictwie miał kryzys gospodarczy w latach
80. minionego wieku. Z wyjątkiem Huty Katowice i Huty Pokój, a także Huty
Ostrowiec, nie podejmowano wówczas działań związanych z rozbudową lub
modernizacją hutnictwa. Niewielkie kwoty wyasygnowano jedynie na bieżące
remonty oraz naprawy umożliwiające działalność operacyjną i to w ograniczonych rozmiarach. W konsekwencji powiększył się dystans między hutnictwem
polskim a światowym. W 1984 roku opracowany został kompleksowy „Program modernizacji i rozwoju przemysłu hutniczego”34. Program ten zakładał
m.in. sukcesywną likwidację nadmiernych w stosunku do potrzeb zdolności
surowcowych hut śląskich, zwłaszcza likwidację przestarzałych technologicznie pieców martenowskich, a także podjęcie przez Hutę Katowice produkcji
wyrobów płaskich, których potrzeby krajowe zaspokajane były systematycznie wzrastającym importem. Z uwagi na nasilające się trudności gospodarcze
program ten nie został zrealizowany. W 1988 roku podjęto natomiast decyzję
o likwidacji wydziałów surowcowych w hutach Kościuszko, Bobrek i Batory.
Produkcja stali w Polsce w okresie międzywojennym utrzymywała się na
w miarę stabilnym poziomie około 1 mln ton rocznie. Po wojnie, od roku 1945,
produkcja nieprzerwanie rosła do roku 1980, osiągając maksymalny poziom
19,1 mln ton. W 1989 roku, w momencie transformacji ustrojowej produkcja
stali wyniosła 14,8 mln ton. Zużycie jawne od 1974 roku wykazywało tendencję spadkową z poziomu 11 mln ton do nieco pond 8 mln ton w roku transformacji ustrojowej.

34

Uchwała Rady Ministrów Nr 71/84 z 18 maja 1984
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4. ZASADNOŚĆ RESTRUKTURYZACJI POLSKIEGO
HUTNICTWA
Przemysł w Polsce przez wiele lat zmuszony był do odrabiania (w stosunku do krajów rozwiniętych), strat spowodowanych zacofaniem gospodarczym,
pozostałym po zniszczeniach obu wojen światowych. Sytuacja ta wymusiła
większe niż w innych krajach lokowanie środków inwestycyjnych w sektorach
zaopatrzenia przemysłowego, a więc także w hutnictwie żelaza i stali.
Mocno niekorzystna okazała się polityka rozwoju powojennej gospodarki,
dążąca do samowystarczalności krajów tzw. bloku wschodniego. Znalazło to
odzwierciedlenie w ukierunkowaniu rozwoju hutnictwa na szybką rozbudowę zdolności w zakresie surowcowym i nisko przetworzonych wyrobów dla
potrzeb przemysłu ciężkiego i wymiany towarowej w ramach byłych układów
gospodarczych.
Gwałtowna zapaść gospodarcza, zapoczątkowana w 1980 roku, spowodowała spadek krajowego popytu na wyroby hutnicze, a brak środków i kredytów zagranicznych nie pozwalał na modernizację sektora. W efekcie polski
przemysł hutniczy stał się zacofany i niedoinwestowany.
Krajowy sektor stalowy grupował w 1990 roku 26 hut, z których 18 rozpoczęło działalność jeszcze przed i wojną światową. Sektor obejmował jeden
zakład żelazostopów, trzy przedsiębiorstwa produkcji maszyn i urządzeń hutniczych oraz 22 huty o mocno zróżnicowanym technicznie i technologicznie
potencjale produkcyjnym (tablica 1, rys. 2). Wskaźnik umorzenia środków
trwałych przekraczał 85%. Efektem ograniczonej działalności inwestycyjnej
w przetwórstwie było również i to, że blisko 35% ciągów technologicznych
było zamortyzowanych w 100%. Około 30% stali było produkowane w piecach
martenowskich, a tylko 7,7% metodą ciągłego odlewania.
Dysponując zdolnościami w produkcji blisko 16 mln ton stali, przy jawnym zużyciu wyrobów hutniczych na poziomie 7 mln ton oraz nadmiernym do
tych zdolności zatrudnieniu wynoszącym 147 tys. osób, huty nie były w stanie
konkurować na liberalizującym się rynku z dostawcami zagranicznymi – oferującymi szeroki asortyment wysoko przetworzonych wyrobów hutniczych.
Niewłaściwy asortyment produkowanych wyrobów, stare technologie i ograniczone możliwości inwestowania w głębokie przetwórstwo oraz wieloletnie
zaniedbania w przedsięwzięcia proekologiczne, a także nieracjonalny poziom
zatrudnienia spowodowały, że funkcjonowanie tego sektora już w końcu lat
80 – tych przekraczała możliwość efektywnej sprzedaży wyrobów hutniczych.
Stan hutnictwa w 1990 roku w odniesieniu do rodzaju posiadanych linii produkcyjnych i ich technicznych zdolności produkcyjnych pokazano w tablicy 2.
Taki stan uniemożliwiał poprawę efektywności ekonomicznej oraz skuteczne konkurowanie z przemysłami hutniczymi innych krajów. Zapoczątkowa-
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ne w latach 90. ub. wieku zmiany w systemie funkcjonowania gospodarki,
a przede wszystkim postępująca liberalizacja handlu, wskazała na konieczność szybkiego dostosowania potencjału wytwórczego hutnictwa do zmieniających się wymagań rynku.
Tablica 1
Hutnictwo polskie po II wojnie światowej
Huta
Huta 1-go Maja
Huta Baildon

Miejscowość

Rok
powstania

Zakres produkcji w roku 1989

Gliwice

1857

stal w procesie martenowskim, kolejowe zestawy kołowe

Katowice

1823

stal w procesie elektrycznym, wyroby długie
walcowane na gorąco, taśmy walcowane na zimno, wyroby ciągnione

Huta Batory

Chorzów

1872

stal w procesie elektrycznym i martenowskim,
wyroby długie walcowane na gorąco, blachy grube walcowane na gorąco, rury bez szwu walcowane, odkuwki

Huta Bobrek

Bytom

1844

huta zintegrowana (taśma spiekalnicza, wielki
piec, stalownia martenowska), półwyroby walcowane na gorąco

Huta Cedler

Sosnowiec

1902

wyroby długie walcowane na gorąco, taśmy walcowane na zimno,

Huta Ferrum

Katowice

1874

stal w procesie martenowskim, rury spawane
wzdłużnie i spiralnie

Huta Florian

Świętochłowice

1828

stal w procesie martenowskim, wyroby długie
walcowane na gorąco, taśmy walcowane na zimno, blachy ocynkowane ogniowo, blachy z powłokami organicznymi

Huta Bieruta

Częstochowa

1896

huta zintegrowana (taśma spiekalnicza, wielki piec, stalownia martenowska), blachy grube
walcowane na gorąco, rury bez szwu walcowane

Huta Dzierżyńskiego

Dąbrowa
Górnicza

1834

stal w procesie martenowskim, wyroby długie
walcowane na gorąco, pierścienie kuto-walcowane

Huta Buczka

Sosnowiec

1881

rury bez szwu walcowane, rury ze szwem zgrzewane, rury ciągnione

Huta
Świerczewskiego

Zawadzkie

1836

Siemianowice
Śląskie

1836

stal w procesie martenowskim, rury bez szwu
walcowane, rury ze szwem zgrzewane, rury ciągnione

Dąbrowa
Górnicza

1976

huta zintegrowana (taśmy spiekalnicza, wielkie
piece, stalownia konwertorowa), wyroby długie
walcowane na gorąco

Huta Jedność

Huta Katowice

rury bez szwu walcowane, rury ciągnione
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Huta

Miejscowość

Rok
powstania

Zakres produkcji w roku 1989

Huta Kościuszko

Chorzów

1798

huta zintegrowana (wielki piec, stalownia martenowska), wyroby długie walcowane na gorąco

Huta Łabędy

Gliwice

1848

stal w procesie martenowskim, wyroby długie
walcowane na gorąco, blachy uniwersalne

Huta Łaziska

Łaziska

1916

żelazostopy

Huta Małapanew

Ozimek

1754

stal w procesie elektrycznym, urządzenia techniczne i armatura przemysłowa

Ostrowiec

1813

stal w procesie elektrycznym i martenowskim,
wyroby długie walcowane na gorąco, blachy grube walcowane na gorąco, odkuwki

Ruda Śląska

1840

wyroby długie walcowane na gorąco, blachy grube walcowane na gorąco, profile gięte

Huta Ostrowiec
Huta Pokój

Huta im.
T. Sendzimira

Kraków

1954

huta zintegrowana (taśma spiekalnicza, wielki
piec, stalownia konwertorowa i martenowska),
wyroby długie walcowane na gorąco, blachy taśmowe walcowane na gorąco, blachy walcowane
na zimno, blachy ocynkowane i ocynowane, rury
ze szwem walcowane

Huta Stalowa
Wola

Stalowa Wola

1937

stal w procesie elektrycznym i martenowskim,
wyroby długie walcowane na gorąco, blachy
grube walcowane na gorąco, wyroby ciągnione,
odkuwki

Huta Szczecin

Szczecin

1897

surówka odlewnicza

Warszawa

1957

stal w procesie elektrycznym i martenowskim,
wyroby długie walcowane na gorąco, taśmy walcowane na zimno, wyroby ciągnione, odkuwki

Bytom

1857

odlewy żeliwne i staliwne, maszyny i urządzenia hutnicze

Huta Zawiercie

Zawiercie

1897

stal w procesie elektrycznym i martenowskim,
wyroby długie walcowane na gorąco

Huta Zygmunt

Bytom

1857

stal w procesie elektrycznym i martenowskim,
maszyny i urządzenia hutnicze

Huta Warszawa
Huta Zabrze

Źródło: własne bazy danych

Rok 1989 był początkiem zmian politycznych i przechodzenia od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej. Koniecznym stało się rozpoczęcie prac
nad dostosowaniem przemysłu do funkcjonowania w warunkach gospodarki
wolnorynkowej. Jedną z ważniejszych ról w tym procesie miało odegrać polskie hutnictwo. Tylko silne ekonomicznie podmioty mogły sprostać zaostrzającej się konkurencji światowej.
Transformacja systemowa pogłębiła kryzys w polskim przemyśle hutniczym, spowodowała stan zagrożenia finansowego i koncentrację na walce
o przetrwanie, kosztem celów długookresowych.
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Źródło: własne bazy danych
Rys. 2. Lokalizacja krajowych hut w momencie transformacji ustrojowej

1×15 t;
0,026
mln t/r
2×120 t,
1×100 t;
0,3 mln t/r

Huta
Cedler

Huta
Ferrum

Huta
Florian

5

6

7

0,4 mln t/r

Huta
Bobrek

4

3×70 t;
0,22 mln t/r

0,09
mln t/r

1
mln t/r

Walcow- Walcownia kęsów nia duża

Huta
Batory
2×50 t

Zgniatacz

3

COS

1×20 t,
3×6 t;
0,18 mln t/r
(obie stalownie)

3×tandem
60÷60 t;
0,21 mln t/r

Stalownie
martenowskie

0,19
mln t/r

Stalownie Stalownie
konwerto- elektryczrowe
ne

2×20 t,
1×4 t;
0,08 mln t/r

1×584 m3,
1×573 m3;
0,3 mln t/r

Wielkie
piece

Huta
Baildon

1×80 m2;
0,85
mln t/r

Taśmy
spiekalnicze

2

Huta
1-go Maja
1
(Huta
Gliwice)

Stan roku
1990

Stan zdolności produkcyjnych hutnictwa krajowego w 1990 roku

0,2 mln t/r
(Z.I)
0,07 mln t/r
(Z.II)
0,08 mln t/r
(Z.IV)

0,012
mln t/r
(średniomała)

0,05 mln t/r

Walcownia średnia
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Huta im.
M. Buczka

Huta
Jedność

Huta
Kościuszko

Huta
Łabędy

Huta
Łaziska

14

15

16

Huta
13
Katowice

12

Huta im.
Świer11 czewskiego
(Huta
Andrzej)

10

1 769 m3;
0,19 mln t/r

3×312 m2; 3×3200 m3;
7,4 mln t/r 6,6 mln t/r

3 konwertory po
300 ton;
4,5 mln t/r

Stalownie
martenowskie
COS

3×110 t,
2×200 t;
0,6 mln t/r

3×120 t;
0,36 mln t/r

3×65 t;
0,195
0,195 mln t mln t/r

4×70 t; 0,3
mln t/r

Stalownie Stalownie
konwerto- elektryczrowe
ne

Huta im.
F. Dzier9 żyńskiego
(Huta
Bankowa)

Wielkie
piece
3×160 t,
1×90 t,
2×70 t;
0,65 mln t/r

Taśmy
spiekalnicze

Huta im.
1×862 m3,
B. Bieruta 2×61,5 m2;
8
1×1033 m3;
(Huta Czę- 1 mln t/r
0,75 mln t/r
stochowa

Stan roku
1990

0,55
mln t/r

4,5
mln t/r

0,4
mln t/r

0,5
mln t/r

Zgniatacz

2,5mln t/r

0,25
mln t/r

1,2
mln t/r

0,2
mln t/r

Walcow- Walcownia kęsów nia duża

0,4 mln t/r

0,14 mnl t/r
(średniomała)

0,815
mln t/r

0,06 mln t/r

Walcownia średnia
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Huta
Pokój

Huta im.
20 T. Sendzimira

19

Huta
Ostrowiec
Z-d Hutniczo-Prze18 twórczy
Huta
Ostrowiec
Z-d Metalurgiczny

Huta
17 Małapanew

Stan roku
1990

1×490 m3,
0,2 mln t/r

Wielkie
piece

2×1033 m3,
4×75 m2; 2×1719 m3,
3
2,8 mln t/r 1×2002 m ;
3,5 mln t/r

Taśmy
spiekalnicze

3 konwertory po
128 ton;
3 mln t/r

3×140 t,
2×50 t;
1,1 mln t/r

2×3 t,
6×6 t,
2×10 t,
1×15 t; 2
piece indukcyjne:
1×0,3 t,
1×2×2 t;
0,076
mln t/r

Stalownie Stalownie
konwerto- elektryczrowe
ne

1×350 t,
6×370 t;
1,4 mln t/r

2×50 t;
0,08 mln t/r

Stalownie
martenowskie

1,1
mln t/r

COS

zgniatacz:
2,5
mln t/r
slabbing:
3,5
mln t/r

Zgniatacz

2,1mln t/r

0,115
mln t/r

Walcow- Walcownia kęsów nia duża

0,1 mln t/r

0,08 mln t/r

Walcownia średnia
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3,571

Huta
Zygmunt

RAZEM

26
4,876

1×20 t;
0,025
mln t/r

1×6 t, 1×3
t; 0,025
mln t/r

Huta
Zawiercie

25

12,04

3×140
t;0,35
mln t/r

4×140 t; 1,2
mln t/r

Huta
Zabrze

3×70 t

24

5×50 t 0,75
mln t/r
(obie stalownie)

Huta
Warszawa

7,5

Stalownie
martenowskie

2×30 t,
2×50 t ;
1×15 t; 0,16
0,16 mln t/r
mln t/r

Stalownie Stalownie
konwerto- elektryczrowe
ne

23

2×490 m3;
0,5 mln t/r

Wielkie
piece

Huta
Szczecin

12,05

Taśmy
spiekalnicze

22

Huta
21 Stalowa
Wola

Stan roku
1990

1,295

COS

14,65

5,85

2,815

0,55
mln t/r

0,22
mln t/r

Walcow- Walcownia kęsów nia duża

0,85
0,85 mln t/r
mln t/r

0,85
mln t/r

Zgniatacz

2,517

0,13 mln t/
rok

0,3 mln t/r
(średniomała)

0,08 mln t/r
(średniomała)

Walcownia średnia
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Huta 1-go
Maja (Huta
Gliwice)

Huta Baildon

Huta Batory

Huta Bobrek

Huta Cedler

Huta Ferrum

Huta Florian

Huta im.
B. Bieruta
(Huta
Częstochowa)

Huta im.
F. Dzierżyńskiego (Huta
Bankowa)

Huta im.
M. Buczka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Stan roku
1990

uniwersalna

0,085
mln t/r

0,02
mln t/r

drobna
(mała)

0,5
mln t/r

walcówki
(drutu)

1 mln t/r

0,35 mln t/r

blach
grubych

0,02
mln t/r

blach
cienkich

gorąca
taśm

Walcownia
gorąca
blach
taśmowych
zimna
blach

0,056
mln t/r

0,06
mln t/r

0,015
mln t/r

zimna
taśm

blach
transformatorowych
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Huta im.
Świerczewskiego (Huta
Andrzej)

Huta
Kościuszko

14

Huta
Małapanew

19 Huta Pokój

Huta Ostrowiec Z-d
Hutniczo18 Przetwórczy
Huta Ostrowiec Z-d Metalurgiczny

17

16 Huta Łaziska

15 Huta Łabędy

Huta
Katowice

13

12 Huta Jedność

11

Stan roku
1990

0,08
mln t/r

0,08
mln t/r

uniwersalna

0,65
mln t/r

0,05
mln t/r

drobna
(mała)

0,1
mln t/r

walcówki
(drutu)

0,2 mln t/r

0,055
mln t/r

blach
grubych

blach
cienkich

gorąca
taśm

Walcownia
gorąca
blach
taśmowych
zimna
blach

zimna
taśm

blach
transformatorowych
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Huta
Szczecin

Huta
Warszawa

22

23

26

RAZEM

Huta
Zygmunt

Huta
25
Zawiercie

24 Huta Zabrze

Huta Stalowa
Wola

21

Huta im.
20 T. Sendzimira

Stan roku
1990

0,16

uniwersalna

1,53

I: 0,06
mln t/r
II: 0,125
mln t/r

0,14
mln t/r

0,4
mln t/r

drobna
(mała)

1

0,4
mln t/r (w
budowie)

0,4
mln t/r

walcówki
(drutu)

1,665

0,06 mln t/r
(łącznie
z walcownią
blach cienkich)

blach
grubych

0,02

blach
cienkich

0,95

0,95
mln t/r

gorąca
taśm

Walcownia

2,2

2,2 mln t/r

gorąca
blach
taśmowych

1,55

0,8
mln t/r
(nr 1),
0,75
mln t/r
(nr 2)

zimna
blach

0,171

0,04
mln t/r

zimna
taśm

0,055

0,055
mln t/r

blach
transformatorowych
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Huta 1-go
Maja (Huta
Gliwice)

Huta Baildon

Huta Batory

Huta Bobrek

Huta Cedler

Huta
Ferrum

Huta Florian

Huta im. B.
Bieruta (Huta
Częstochowa)

1

2

3

4

5

6

7

8

Stan roku
1990

0,2 mln t/r

Linia
ogniowego cynkowania
blach

Linia
elektrolitycznego
cynowania blach

0,08
mln t/r

Linia
powlekania blach
powłokami organicznymi
Walcownia rur ze
szwem

0,13
mln t/r

0,045
mln t/r
(zespół MM
II)
0,115
mln t/r
(zespół MM
III)

Walcownia rur
bez szwu

Linia do
zgrzewania rur

0,055
mln t/r
(spiralnie)
0,12
mln t/r
(wzdłużnie)

Linia do
spawania
rur

kuźnia np. 22,5 tys. t/r

ciągarni 15 tys. t/r

prasownia i kuźnia
60 tys. t/r; wydział
zestawów kołowych
40,5 tys. szt/r

Uwagi/inne

Tablica 2 cd.
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Huta Łabędy

15

16 Huta Łaziska

Huta
Kościuszko

14

12 Huta Jedność

Huta
Katowice

0,032
mln t/r
(Mannesmann i i
II)
0,075
mln t/r (Innocenti)

13

0,11
mln t/r

Huta im.
Świerczew11
skiego (Huta
Andrzej)

0,05
mln t/r

0,055
mln t/r

Linia do
spawania
rur
Uwagi/inne

produkcja żelazostopów
w 4 piecowniach elektrycznych

ciągarnia rur 0,05
mln t/r

ciągarnia rur 65 tys.
t/r; kuźnia 25 tys. t/r;
odlewnia walców 14
tys. t/r

dwie ciągarnie rur 5 +
16 tys. t/r

0,04
mln t/r

Linia do
zgrzewania rur

Huta im.
M. Buczka

Walcownia rur
bez szwu

10

Walcownia rur ze
szwem

wydział pierścieni kutowalcowanych 9 tys. t/r

Linia
powlekania blach
powłokami organicznymi

9

Linia
elektrolitycznego
cynowania blach

Huta im.
F. Dzierżyńskiego (Huta
Bankowa)

Stan roku
1990

Linia
ogniowego cynkowania
blach
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Huta
Małapanew

Huta Stalowa
Wola

21

Huta
Warszawa

24 Huta Zabrze

23

22 Huta Szczecin

Huta im.
T. Sendzimira

20

19 Huta Pokój

Huta
Ostrowiec
Z-d Hutniczo18 Przetwórczy
Huta Ostrowiec Z-d
Metalurgiczny

17

Stan roku
1990

0,15
mln t/r

Linia
ogniowego cynkowania
blach

0,1 mln t/r

Linia
elektrolitycznego
cynowania blach

Linia
powlekania blach
powłokami organicznymi

0,45
mln t/r

Walcownia rur ze
szwem

Walcownia rur
bez szwu

Linia do
zgrzewania rur

Linia do
spawania
rur

3 odlewnie żeliwa;
75 tys. t/r; odlewnia
staliwa 2 tys. t/r;
produkcja maszyn
i urządzeń hutniczych

ciągarnia 0,1 mln t/r;
kuźnia 0,035 mln t/r

ciągarnia 60 tys. t/r;
kuźnia 35 tys. t/r

profile gięte 100 tys. t/r

prasownia 60 tys. t/r

producent urządzeń
hutniczych i armatury

Uwagi/inne
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Huta
Zygmunt

26

36

35

0,35

0,1

Linia
elektrolitycznego
cynowania blach

0,08

Linia
powlekania blach
powłokami organicznymi

0,45

Walcownia rur ze
szwem

0,547

Walcownia rur
bez szwu

0,105

Linia do
zgrzewania rur

0,175

Linia do
spawania
rur

produkcja maszyn
i urządzeń hutniczych

Uwagi/inne

Polskie Hutnictwo Żelaza i Stali, Analiza stanu obecnego i kierunki restrukturyzacji, Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego BIPROHUT, Gliwice 1990
Krywult J., Woźniak D., Szulc W., Paduch J., Garbarz B., Miliński P., Różański P., Galisz U., Grabelus J. i inni, Raport na temat stanu
technicznego krajowego hutnictwa, Sprawozdania IMŻ nr S-00033/1/BG, S-00033/2/BM, S-00033/3/BS, 1993, praca niepublikowana (praca statutowa)

Źródła:

35, 36

RAZEM

Huta
Zawiercie

25

Stan roku
1990

Linia
ogniowego cynkowania
blach
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5. GENEZA, ZAŁOŻENIA METODYCZNE
I ZAKRES PRACY
Hutnictwo żelaza i stali nie tylko w Polsce postrzegane jest jako bardzo
ważna część gospodarki. W krajach o długoletnich tradycjach przemysłowych
oraz rozwiniętej gospodarce, takich jak USA, Japonia, Niemcy, Francja czy
Wielka Brytania, przeprowadzono w latach 80. XX wieku dogłębną restrukturyzację i konsolidację hutnictwa, udzielając temu sektorowi znaczącej pomocy publicznej, która w samej tylko Unii Europejskiej wyniosła blisko 60 mld
euro.
Hutnictwo żelaza i stali w Polsce podlegało zupełnie innemu cyklowi rozwojowemu po II wojnie światowej. Z jednej strony konieczność odbudowy po
zniszczeniach wojennych, która warunkowała rozwój gospodarczy, z drugiej
strony system polityczny, który podporządkowywał rozwój gospodarczy celom
ideologicznym, sprawiły, że nastąpił nadmierny rozwój zdolności produkcyjnych hutnictwa, niedostosowany do rzeczywistych potrzeb gospodarki.
W procesie transformacji ustrojowej i wprowadzania gospodarki wolnorynkowej, rozbudowany nadmiernie w okresie gospodarki centralnie sterowanej
potencjał produkcyjny polskiego hutnictwa wymagał znacznej reorganizacji
i dostosowania do nowych warunków funkcjonowania. Proces głębokich przemian polskiego hutnictwa żelaza i stali, określany mianem restrukturyzacji,
rozpoczęto na początku lat 90. ub. wieku, przy czym koncepcja i program tej
restrukturyzacji ulegały ewolucji i modyfikacji. Nie łamało to jednak zasady
jednorodności zamierzeń generalnych przy zachowaniu ciągłości procesu i dążeniu do jednolitego i jasno sprecyzowanego celu, jakim było osiągnięcie stabilnego funkcjonowania sprywatyzowanego sektora w warunkach gospodarki
wolnorynkowej.
W początkowym etapie, restrukturyzację polskiego hutnictwa żelaza i stali
próbowano bez powodzenia prowadzić bez udziału środków budżetu państwa,
przerzucając ciężar sfinansowania na zewnętrznych inwestorów strategicznych.
Była to zdaniem autora niniejszej monografii błędna koncepcja i dopiero
wypracowany z udziałem naukowego zaplecza program, uwzględniający merytoryczne i finansowe zaangażowanie rządu w postaci pomocy publicznej,
został zrealizowany z sukcesem.
Celem monografii jest pokazanie, w jaki sposób i w jakich obszarach instytucje centralne powinny uczestniczyć w przygotowaniu, realizacji i nadzorowaniu działań restrukturyzacyjnych, a także wykazanie jaki poziom pomocy
publicznej i w jakich formach jest niezbędny do zrealizowania programu restrukturyzacji.
Autor prezentując genezę programu, proces jego ewolucji oraz przebieg
wdrażania, uwypuklił swój badawczo-wdrożeniowy wkład, kwalifikujący się
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jego zdaniem, jako znaczący i oryginalny dorobek naukowy. Dorobek ten stanowią w pierwszym rzędzie, pionierskie w owym czasie, opracowania metodyki badań i analiz oraz wypracowania koncepcji, zawarte w kolejnym rozdziale.
Zakres pracy obejmuje analizę wszystkich kluczowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw hutniczych w celu określenia niezbędnego rodzaju
działań dostosowawczych. Do obszarów tych należą: stan finansowy, stan techniczno-technologiczny, nowoczesność wytwarzanych wyrobów i konkurencyjność na rynku, rentowność produkcji, poziom kosztów, poziom zatrudnienia,
oddziaływanie na środowisko naturalne). Ponadto monografia obejmuje ocenę
założeń i celów, zadań, kosztów i źródeł finansowania oraz przebiegu działań
w kolejnych rządowych programach restrukturyzacji:
– konsorcjum kanadyjskiego z 1992 roku37,
– Programu z czerwca 1998 roku38,
– Aktualizacji Programu z 2001 roku39,
– Aktualizacji Programu z 2002 roku40,
– Modyfikacji Programu z 2002 roku41 oraz
– Programu ze stycznia 2003 roku42.

37

38

39

40

41

42

The Study of Restructuring the Polish Iron and Steel Industry, Final Report, Canadian Consortium, June 1992
PROGRAM RESTRUKTURYZACJI PRZEMYSŁU HUTNICTWA ŻELAZA w POLSCE przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 czerwca 1998
PROGRAM RESTRUKTURYZACJI PRZEMYSŁU HUTNICTWA ŻELAZA w POLSCE
Aktualizacja 2001 przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 czerwca
2001 r.
PROGRAM RESTRUKTURYZACJI PRZEMYSŁU HUTNICTWA ŻELAZA w POLSCE Aktualizacja 2002 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 1 marca 2002 r.
MODYFIKACJA PROGRAMU RESTRUKTURYZACJI HUTNICTWA ŻELAZA i STALI
przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 5 listopada 2002 r.
RESTRUKTURYZACJA i ROZWÓJ HUTNICTWA ŻELAZA i STALI w POLSCE DO 2006 r.
przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 10 stycznia 2003, ze zmianami zaakceptowanymi
w dniu 25 marca 2003
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6. METODYKA REALIZACYJNA
Koncepcja restrukturyzacji prezentowana przez Rząd wynikała z zapisów
zawartych w raporcie konsorcjum kanadyjskiego z 1992 roku i przyjętych
jako kierunkowa strategia restrukturyzacji, która w kolejnych latach była
uściślana i dostosowywana do aktualnych priorytetów. Jednym z ważniejszych czynników wpływających na obowiązujący kształt koncepcji przeprowadzenia restrukturyzacji, poza wytycznymi kształtowanymi na poziomie
instytucji centralnych, były oddziaływania Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej począwszy od Układu Stowarzyszeniowego z grudnia 1992 roku,
poprzez wszystkie fazy negocjacji przedakcesyjnych, aż po Protokół nr 8 Traktatu o Przystąpieniu.
Generalnie można stwierdzić, że rządowa koncepcja restrukturyzacji obejmowała działania zmierzające do konsolidacji produktowej przedsiębiorstw
hutniczych i ograniczenia produkcji wyrobów stalowych, a następnie ich prywatyzacji z udziałem inwestorów strategicznych. W koncepcji tej zakładano,
że hutnictwo krajowe będzie w pierwszej kolejności pokrywać zapotrzebowanie rynku krajowego. Przewidywano, że po zrealizowaniu procesu restrukturyzacji zatrudnienia spółki hutnicze oraz najbliższe zaplecze gospodarcze
zapewnią stabilne miejsca pracy.
Rządowa koncepcja restrukturyzacji została wzbogacona o założenia wypracowane przez eksperta i konsultanta Ministerstwa Gospodarki w zakresie restrukturyzacji, tj. Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach. Założenia
te wskazywały, że pierwszy etap restrukturyzacji powinien doprowadzić do
stanu, w którym hutnictwo krajowe będzie w pełni konkurencyjnym partnerem hutnictwa europejskiego w zakresie stalowych wyrobów hutniczych
przeznaczonych głównie dla budownictwa, na konstrukcje, dla przemysłu maszynowego i elektromaszynowego. Termin „pełna konkurencyjność” oznaczał
wytwarzanie stali i wyrobów stalowych przy dotrzymaniu wskaźników techniczno-ekonomicznych typowych dla hutnictwa europejskiego, np. przy stopniu wykorzystania zdolności produkcyjnych powyżej 70% i produktywności
przekraczającej 500 ton wyrobów stalowych na osobę w skali roku w hutach
zintegrowanych.
Podjęcie prac badawczych, analitycznych i koncepcyjnych, wykonanych
z udziałem autora niniejszej monografii, wymagało opracowania metod realizacyjnych, głównie w odniesieniu do:
– analiz rynkowych, technologicznych, pomocy publicznej; w tym analiz ex
post głównie w działaniach monitorujących,
– ocen biznesplanów hut,
– programowania działań restrukturyzacyjnych,
– prognozowania rynku,
– diagnozowania stanu hut,
– badań monitorujących,

Transformacja polskiego hutnictwa żelaza...

37

– testu szkody, tj. testu wykazującego czy w przypadku nadmiernego importu wyrobów na polski obszar celny, polscy producenci doznali szkody.
Szeroki zakres i znaczna ilość wykonywanych z tego zakresu prac spowodowały powstanie w Instytucie, kierowanego przez autora niniejszej monografii,
zespołu, który obecnie działa w strukturze Instytutu jak Zakład Analiz Ekonomicznych.
Analizy rynku, służące poznawaniu bieżących zjawisk, procesów i trendów
rynkowych, niezbędne nie tylko przy podejmowaniu bieżących decyzji, ale
również bardzo istotne przy programowaniu działań restrukturyzacyjnych,
dokonywano różnymi metodami w zależności od bieżącej potrzeby – były to
np.:
– analizy literaturowe dotyczące całego rynku stalowych wyrobów hutniczych
lub tyko określonych jego segmentów, np. blach taśmowych walcowanych
na gorąco,
– analizy konkurencyjności produkcji określonych wyrobów na rynku krajowym,
– określanie rynkowej pozycji konkurencyjnej określonych przedsiębiorstw
hutniczych,
– bezpośrednie badania rynku na podstawie opracowanych ankiet.
Analizy technologiczne obejmowały:
– opracowywanie przepływów materiałowych z określaniem wielkości uzysku na każdym etapie przerobu przy określaniu kooperacji wsadowo-produktowej, np. podczas tworzenia koncepcji funkcjonowania koncernu Polskie Huty Stali,
– analizy zdolności produkcyjnych określanych jako Maksymalna Możliwa
Produkcja (MMP),
– analizy programów inwestycyjnych hut,
– analizy wyposażenia technicznego hut.
Analizy pomocy publicznej dotyczyły:
– oceny dopuszczalności pomocy publicznej udzielonej hutom w latach 1997–
2001 i w roku 2002, w tym identyfikacja form tej pomocy,
– analizy bieżących form pomocy publicznej stosowanych od 2003 roku.
Analizy ex post dotyczyły głównie wyników procesu restrukturyzacji, uzyskiwanych w trakcie monitorowania procesu restrukturyzacji i służyły wypracowywaniu zaleceń, które miały hutom ułatwić wypełnienie określonych
zobowiązań restrukturyzacyjnych.
Oceny indywidualnych programów restrukturyzacji hut (tzw. biznesplanów) pod kątem zgodności z procedurami złożonymi w Komisji Europejskiej
przeprowadzono w oparciu o opracowaną własną metodykę, obejmującą następujące główne kryteria:
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• ocena ilościowego i asortymentowego planu sprzedaży krajowej i eksportowej w zakresie zgodności z prognozą rynku wyrobów hutniczych i założeniami dokumentów rządowych,
• ocena kooperacji technologicznej i wsadowej w sektorze,
• ocena programu inwestycyjnego, zmiany zdolności produkcyjnych najważniejszych linii technologicznych i zgodności z dokumentami nadrzędnymi,
• ocena restrukturyzacji zatrudnienia, zmian organizacyjnych i własnościowych,
• ocena planu finansowego:
– plan kosztów, przychodów oraz projekcje bilansu, rachunku wyników
i przepływów pieniężnych w okresie restrukturyzacji,
– restrukturyzacja zadłużenia z wyodrębnieniem zaplanowanej pomocy
publicznej,
– efektywności inwestycji rzeczowych oraz wiarygodność źródeł ich sfinansowania,
– efektywność restrukturyzacji metodą analizy wskaźnikowej, w tym za
pomocą testu viability,
• ocena programu zmian oddziaływania na środowisko naturalne.
Programowanie działań restrukturyzacyjnych obejmowało:
– opracowywanie zaleceń i rekomendacji na podstawie przeprowadzonych
analiz ex post,
– opracowywanie zaleceń i rekomendacji na podstawie przeprowadzonego
diagnozowania hut,
– inicjowanie opracowań badawczych, których wykonanie wspomagało działania restrukturyzacyjne.
Prognozowanie rynku wykonywano następującymi metodami:
– metodą bezpośrednią, opartą na analizie przewidywanego wzrostu zużycia
wyrobów stalowych w sektorach gospodarki, zużywających poszczególne
asortymenty wyrobów hutniczych,
– metodą korelacyjną, opartą na założeniu, że istnieje związek ilościowy
wzrostu zużycia wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej wraz ze
wzrostem PKB,
– metodą analogii, opartą na założeniu, że rozwój wielkości i struktury zużycia wyrobów hutniczych zmierza do osiągnięcia stanu krajów wyżej rozwiniętych,
– metodą bezpośrednich badań rynku, opartą o przeprowadzenie wywiadów
bezpośrednich i sporządzenie szczegółowych kwestionariuszy.
Diagnozowanie stanu hut było prowadzone własną oryginalną metodyką
opracowaną w celu dogłębnej porównawczej analizy, umożliwiającej wypracowanie zaleceń i rekomendacji dla działań restrukturyzacyjnych i/lub naprawczych poszczególnych hut. Metodyka obejmowała arkusze ocenne przedstawione w tablicy 3 oraz postawienie diagnozy – tablica 4.

43
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Tablica 3

Garbarz B., Szulc W., Paduch J., Stępień J., Opracowanie propozycji Zaktualizowanego Programu Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza
i Stali w Polsce w oparciu o diagnozę hut, Sprawozdanie IMŻ nr B-01114/BM, Gliwice 2001, praca niepublikowana, zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki

Źródło:

Arkusz oceny do diagnozowania stanu hut
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Arkusz do postawienia diagnozy huty

Tablica 4

Źródło: 43

Badania monitorujące proces wdrażania programów restrukturyzacji prowadzono w dwóch etapach według dwóch oddzielnie określonych metodyk:
– w latach 1999–2001 – proces wdrażania Programu z 1998 roku wraz jego
aktualizacjami,
– w latach 2003–2010 – proces wdrażania Programu z 2003 roku (w latach
2003–2006) oraz utrwalania wdrożenia Programu z 2003 roku (w latach
2007–2010).
Metodyka monitorowania procesu wdrażania Programu z 1998 roku zaproponowana została przez IMŻ i następnie zaakceptowana przez Ministerstwo
Gospodarki. Szczegóły tej metodyki przedstawiono w rozdziale 8.3.5.
Metodyka monitorowania procesu wdrażania Programu z 2003 roku została opracowana na podstawie wymogów Komisji Europejskiej, zawartych
w Traktacie o Przystąpieniu, Protokół nr 8. Szczegóły tej metodyki przedstawiono w rozdziale 8.5.5.
Metodyka testu szkody przy nadmiernym imporcie wyrobów na polski obszar celny obejmowała opracowanie arkusza ocennego – tablica 5.
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Tablica 5

Arkusz oceny do testu szkody
Nazwa grupy asortymentowej ....................................................
Dane dla roku kalendarzowego

1998

1999

2000

2001

I kw.
2002

ZUŻYCIE JAWNE NA RYNKU KRAJOWYM (tony)
IMPORT
Wielkość importu (tony)
Udział w rynku (%)
Cena jednostkowa (€/tonę)
SYTUACJA PRODUCENTA
Wielkość produkcji ogółem (tony)
Wykorzystanie zdolności produkcyjnych MMP (%)
Produkcja sprzedana (tony)
Produkcja sprzedana na rynku krajowym (tony)
Produkcja sprzedana w eksporcie (tony)
Udział w rynku (%)
Jednostkowa cena sprzedaży na rynku krajowym
(€/tonę)
Zysk netto/strata netto w sprzedaży na rynku
krajowym (%)
Wydajność produkcji na 1 zatrudnionego
Stan zapasów
Poziom zatrudnienia
Współczynnik PUC (%)
Współczynnik PUS (%)
Cena kalkulacyjna na podstawie kosztów rzeczywistych
(zł)
Współczynnik PUC (ang. „price undercutting”) – procentowa różnica pomiędzy rzeczywistą
ceną sprzedaży dostawców krajowych na rynku krajowym, a ceną wyrobu importowanego
l
srednia
cena importowa
m # 100%
PUC = c1 cena normalna
Współczynnik PUS (ang. „price underselling”) – procentowa różnica pomiędzy ceną kalkulacyjną na bazie rzeczywistych kosztów producenta a ceną wyrobu importowanego
l
srednia
cena importowa
m # 100%
PUS = c1 cena normalna

Źródło: 44
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Szulc W., Grodowska A., Rębiasz B., Przeprowadzenie analiz i ekspertyz w zakresie opracowania testu szkody oraz ostatecznej listy wyłączeń z postępowania ochronnego zgodnego
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie ustanowienia
tymczasowej opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar
celny niektórych produktów stalowych, Sprawozdanie IMŻ nr B-1154, Gliwice 2003, praca
niepublikowana, zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
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Metodyka ta została wykorzystana w pracach, związanych z kolejnymi etapami restrukturyzacji, począwszy od programów subsektorowych, co przedstawiono w rozdziale 8.
Intensywne zaangażowanie Instytutu Metalurgii Żelaza w latach 1993–
2010 w prace na rzecz Ministerstwa Gospodarki w zakresie badań i analiz
umożliwiło przygotowanie opracowań bazowych do kolejnych programów restrukturyzacji, a także badań i analiz wspomagających proces restrukturyzacji. Wymagało to powołania stałego zespołu ekspertów, który mógł w każdej
chwili podjąć wymagane przez Ministerstwo działania związane z restrukturyzacją sektora. W tym celu powołano w Instytucie zespół, który obecnie
działa w strukturze Instytutu jako Zakład Analiz Ekonomicznych, a którego
kierownikiem został autor niniejszej monografii. W monografii zacytowano
wiele unikalnych dokumentów – sprawozdań IMŻ, w ramach których prowadzono analizy i badania, umożliwiające i ułatwiające programowanie i realizację procesów restrukturyzacyjnych. W monografii również wykorzystano
doświadczenie autora zdobyte w trakcie działalności, jako eksperta Ministerstwa Gospodarki, podczas posiedzeń Komitetu Stali OECD, Europejskiej
Komisji Gospodarczej ONZ, spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej podczas opracowywania programu z 1998 roku, spotkań lobbingowych
w 7 państwach Unii Europejskiej promujących Program z 1998 roku, negocjacji przedakcesyjnych w latach 2002 i 2003 oraz spotkań z przedstawicielami
Komisji Europejskiej i firmy EuroStrategy Consultants w latach 2003–2007,
dotyczących oceny postępów realizacji Programu z 2003 roku.
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7. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE PROCESU
RESTRUKTURYZACJI POLSKIEGO HUTNICTWA
DO 1998 ROKU
7.1. UWARUNKOWANIA RYNKOWE45
W początkach lat 90. XX wieku nastąpił głęboki kryzys w hutnictwie polskim. Wynikał on zarówno z nadmiernego rozwoju przemysłów ciężkich, rozpadu powiązań kooperacyjnych w obszarach działalności Rady Wzajemnej
Pomocy Gospodarczej, jak też odmiennych oczekiwań rynku, przy zmieniających się formach funkcjonowania gospodarki. Spadek produkcji przemysłu
stoczniowego, maszynowego i zbrojeniowego oraz załamanie się tradycyjnego
eksportu na rynki wschodnie kompletnych obiektów przemysłowych, maszyn
budowlanych i taboru kolejowego, a także półwyrobów, ograniczyło możliwości zbytu podstawowego asortymentu produkcji hutniczej.

Źródło: 45
Rys. 3. Produkcja netto stalowych wyrobów hutniczych w latach 1992–1997
45

Szulc W., Paduch J., Garbarz B., Stępień J., Program restrukturyzacji polskiego hutnictwa
żelaza i stali przy współudziale ekspertów Unii Europejskiej, Sprawozdanie IMŻ nr B-01025/
BG, Gliwice 1998, praca niepublikowana, zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki
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Lata 1990–1992 charakteryzowały się głębokim spadkiem produkcji stali,
spowodowanym ponad 40% zmniejszeniem jej zużycia – w 1992 roku produkcja stali spadła do najniższego poziomu 9,8 mln ton. Wydajność pracy w 1990
roku wynosiła 22 roboczogodziny/tonę produkcji, przy średnim wskaźniku dla
hutnictwa europejskiego wynoszącym 2–5 roboczogodzin.
Jedną z głównych przyczyn głębokiej recesji w tym okresie było załamanie
dostaw na rynek byłego ZSRR. Wobec faktu, iż wielkość produkcji osiągnięta w 1991 r. znajdowała się poniżej progu opłacalności produkcji hutniczej,
a rosnące koszty surowców i energii nie mogły być skompensowane wzrostem
przychodów ze sprzedaży produktów, 8 spośród 23 hut żelaza znalazło się na
progu likwidacji. Sektor hutniczy w Polsce w latach 1991–1992 doświadczył
głębokiego kryzysu, który stanowił groźbę dla jego przetrwania.
Notowane w latach 1993–1997 ożywienie na rynkach stali i wysokie tempo
rozwoju gospodarki kraju, znalazło odzwierciedlenie we wzroście produkcji
stali o 1,7 mln ton (z 9,8 do 11,5 mln ton) i o 2 mln ton wyrobów hutniczych,
z których 1,0 mln ton zużył przemysł krajowy, a o 1,0 mln ton zwiększył się
eksport (rys. 3; tablica 6).
Zużycie wyrobów hutniczych wzrosło o 1,7 mln ton, co przy zmieniających
się wymaganiach rynku, stworzyło dogodne warunki dla konkurencyjnych
asortymentowo i jakościowo dostaw z importu, które wzrastając o 0,8 mln

Źródło: 45
Rys. 4. Import, eksport, zużycie jawne oraz udział importu w zużyciu jawnym stalowych
wyrobów hutniczych w latach 1992–1997
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ton zwiększyły z 8,6% do 18,7% udział importu w łącznym zużyciu wyrobów
hutniczych (rys. 4, tablica 6)46.
Ograniczone możliwości podażowe hutnictwa szczególnie uwidoczniły się
na tle kryzysu na rynkach stali, w wyniku którego, w roku 1999 produkcja
stali zmniejszyła się (w stosunku do roku 1997) o 2,9 mln ton, wyrobów hutniczych o 2,1 mln ton i ich eksportu o 1,1 mln ton. Odnotowany w tym okresie
wzrost importu 0,7 mln ton zwiększył do 35% udział tych dostaw w zmniejszonym tylko o 0,2 mln ton zużyciu. Stan ten wskazywał na niewielką (w stosunku do oczekiwań rynku) skuteczność dotychczasowych działań restrukturyzacyjnych.

Rok 1992

Zużycie
jawne

Eksport

Import

Produkcja
netto

Zużycie
jawne

Eksport

Import

Grupa
wyrobów

Produkcja
netto

Tablica 6
Trendy zmian produkcji, importu, eksportu i zużycia jawnego wyrobów hutniczych w latach 1992–1997, tys. ton/rok

Rok 1993

Płaskie

2 067,0

235,1

337,5

1 964,6

2 157,0

384,5

335,0

2 206,5

Długie

3 182,0

88,5

1 309,5

1 961,0

3 448,0

129,3

1 705,6

1 871,7

Rury

519,8

53,6

119,6

453,8

488,5

73,5

88,8

473,2

Wyroby
razem

5 768,8

377,2

1 766,6

4 379,4

6 093,5

587,3

2 129,4

4 551,4

Płaskie

2 470,3

482,9

585,5

2 367,7

2 865,0

566,0

659,0

2 772,0

Długie

3 787,0

207,4

1 875,3

2 119,1

4 185,0

257,0

2 015,0

2 427,0

Rok 1994

Rok 1995

Rury

492,3

76,0

127,9

440,4

560,0

151,0

145,0

566,0

Wyroby
razem

6 749,6

766,3

2 588,7

4 927,2

7 610,0

974,0

2 819,0

5 765,0

Płaskie

2 416,4

542,5

500,0

2 458,9

2 688,5

713,3

702,7

2 699,1

Długie

4 195,9

237,8

1 925,8

2 507,9

4 479,3

235,8

1 979,8

2 735,3

Rury

602,2

226,8

84,6

744,4

599,6

192,7

108,6

683,7

7 214,5

1 007,1

2 510,4

5 711,2

7 767,4

1 141,8

2 791,1

6 118,1

Rok 1996

Wyroby
razem
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7.2. UWARUNKOWANIA POLITYCZNE, EKONOMICZNE,
SPOŁECZNE I KULTUROWE
Transformacja systemowa47 posocjalistyczna w Polsce to kompleksowy proces przejścia od jednopartyjnego systemu politycznego, centralnie planowanej
upaństwowionej gospodarki, sterowanego odgórnie społeczeństwa oraz związanej z tymi cechami kultury i mentalności do demokracji parlamentarnej,
gospodarki rynkowej, społeczeństwa obywatelskiego oraz sprzężonej zwrotnie
z tymi strukturalnymi cechami nowej kultury i mentalności. Posocjalistyczna
transformacja do gospodarki rynkowej nie była celem samym w sobie, lecz
instrumentem do osiągania nadrzędnego celu, którym był zrównoważony społecznie, ekonomicznie i ekologicznie długofalowy rozwój.
Transformacja przebiegała równolegle, choć z niejednakowym zaawansowaniem w czterech sferach:
– politycznej,
– ekonomicznej,
– społecznej,
– kulturowej.
Rokiem zwrotnym w tym procesie, gdy faza przygotowawcza przeszła w realizacyjną, był rok 1989, tj. rok okrągłego stołu oraz pierwszych demokratycznych wyborów.
Gospodarka polska u progu transformacji systemowej charakteryzowała
się następującymi cechami:
– malejącą aktywnością wykorzystania zasobów,
– wadliwą strukturą przemysłową, która odznaczała się nadmiernym rozwojem branż ciężkich i niedorozwojem lekkich oraz słabym rozwojem gałęzi
stosujących nowoczesne technologie,
– nierównowagą gospodarczą w postaci niedoboru dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych,
– dominacją sektora państwowego w przemyśle,
– rozregulowaniem sfery finansów, co znalazło swój wyraz w rosnącej inflacji,
sztucznym systemie cen i kursów walutowych, rozbudowanych dotacjach
i deficycie budżetowym.
Za początek transformacji ekonomicznej uważa się reformy ostatniego rządu komunistycznego Mieczysława Rakowskiego, przeprowadzone w latach
1988–1989 (ustawa o działalności gospodarczej, ustawa umożliwiająca komercjalizację niektórych przedsiębiorstw i urynkawiająca ceny). W roku 1990
przyjęto pakiet reform gospodarczych znanych jako plan Balcerowicza, polegający na wprowadzeniu wolnego rynku, obniżeniu inflacji i deficytu budżetowego oraz na dążeniu do przyspieszenia wzrostu gospodarczego.
47

Kołodko G. W., Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość,
www.tiger.edu.pl/aktualnosci/gwk_Sukces_na_dwie_trzecie.pdf
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Trudna sytuacja gospodarcza i budżetowa, w połączeniu z recesją lat 1990–
1991, utrudniała wprowadzanie reform gospodarczych, tym bardziej, że reform wymagała praktycznie każda forma funkcjonowania: gospodarka, służba zdrowia, oświata, system ubezpieczeń społecznych i emerytalnych, finanse
publiczne. Głównym źródłem finansowania tych przemian były dochody Skarbu Państwa z prywatyzacji. W takiej rzeczywistości gospodarczej trudno było
liczyć na istotne zaangażowanie finansowe rządu w restrukturyzację hutnictwa żelaza i stali.
Ogromną wagę przypisano do tworzenia instytucji gospodarki rynkowej, co
zaowocowało przystąpieniem Polski do OECD w roku 1996. Zwiększony został zakres konstytucyjnie zagwarantowanej niezależności banku centralnego. Stworzono system zabezpieczenia depozytów bankowych (Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Zwiększono prerogatywy nadzoru nad rynkiem kapitałowym i powołano niezależny nadzór ubezpieczeniowy. Zaakceptowana została
wymienialność pieniądza zgodnie z definicją MFW, uzyskano pierwsze oceny
ratingowe, w tym stopień inwestycyjny, wyemitowane zostały pierwsze zagraniczne obligacje. Zasadniczo odmiennie niż wcześniej zaczął funkcjonować
dialog publiczny i partnerstwo społeczne. Działania podjęła komisja trójstronna rządu, związków zawodowych i przedsiębiorców.
Radykalnie obniżony został dług publiczny, z około 87% PKB na koniec
47
1993 roku do około 46% w końcu roku 1997 . O dwie trzecie spadła inflacja,
z 37,6% do 13,2%. W polityce fiskalnej stosowane były prorozwojowe ulgi inwestycyjne. Zapoczątkowane zostało obniżanie podatków, w tym w szczególności zapadły ustawowe decyzje o redukcji podatku dla przedsiębiorców aż
o jedną piątą, z 40 do 32%. Wprowadzone zostały działania racjonalizujące
budżet przy jednoczesnym nadaniu stronie wydatkowej charakteru bardziej
prorozwojowego. Zahamowane zostało narastanie nierówności w podziale dochodów i pod koniec okresu współczynnik Giniego (wskaźnik stanu nierówności dochodowych, którego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie
wyższa wartość współczynnika oznacza większą skalę nierówności) ustabilizował się na poziomie około 0,33 w odniesieniu do dochodów i około 0,29
wobec płac. Poprawił się ogólny klimat społeczny, wzrósł optymizm konsumentów i przedsiębiorców.
Transformacja społeczna obejmowała zmianę mentalności społecznej, akceptację nowych reguł gry, a także rozpoczęcie budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Od początku przemiany systemowej władze polskie dążyły do integracji ze
Wspólnotami Europejskimi. W lipcu 1989 roku Polska otworzyła swoje przedstawicielstwo przy Wspólnotach Europejskich. We wrześniu 1989 Polska
i Wspólnoty Europejskie podpisały umowę w sprawie handlu oraz współpracy
gospodarczej. 25 maja 1990 roku Polska złożyła oficjalny wniosek o stowarzyszenie ze Wspólnotami Europejskimi. Negocjacje w sprawie stowarzyszenia
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rozpoczęły się w grudniu 1990 roku. Celem polskich negocjatorów było, poza
wynegocjowaniem korzystnych warunków stowarzyszenia, przeforsowanie
zapisu stwierdzającego, że stowarzyszenie jest pierwszym krokiem w kierunku członkostwa Polski we Wspólnotach.
16 grudnia 1991 roku w Brukseli został podpisany Układ Europejski,
ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z drugiej
strony. Ratyfikacja układu przez państwa członkowskie Wspólnot zbiegła się
w czasie z ratyfikacją wynegocjowanego w Maastricht Traktatu o Unii Europejskiej, powodując opóźnienia we wdrożeniu Układu Europejskiego.
W czerwcu 1993 roku na szczycie w Kopenhadze Rada Europejska uzgodniła, choć bez podawania ram czasowych, że przystąpienie państw z Europy
Środkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej jest także celem Unii, którego realizacja będzie uzależniona od spełnienia przez te państwa określonych
kryteriów politycznych i ekonomicznych. Kryteria te, zwane kopenhaskimi,
obejmowały: stabilność instytucji gwarantujących demokrację, rządy prawa,
poszanowanie praw człowieka i ochronę mniejszości narodowych, istnienie
gospodarki rynkowej, zdolność do sprostania konkurencji w Unii Europejskiej, zdolność do przyjęcia obowiązków wynikających z członkostwa, w tym
założeń unii politycznej, oraz gospodarczej i walutowej. W kwietniu 1994 roku
Polska złożyła oficjalny wniosek o członkostwo Polski w Unii Europejskiej.
W grudniu 1997 roku Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu
rozszerzania Unii Europejskiej o wszystkie ubiegające się o członkostwo państwa z Europy Środkowej i Wschodniej (Czechy, Estonię, Polskę, Słowenię
i Węgry) oraz Cypr z dniem 30 marca 1997 roku.
Zapisy Układu Europejskiego miały bardzo istotne znaczenie dla funkcjonowania przemysłu stalowego w Polsce. W Protokole nr 2 Układu ustalono
zasady dotyczące produktów, objętych Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Zasady te objęły dwa zagadnienia w odniesieniu
do hutnictwa:
– zasady polityki celnej na wyroby hutnicze,
– zasady udzielania pomocy publicznej w hutnictwie.
W chwili podpisywania Układu stawki celne na import do Polski z krajów
Unii Europejskiej wyrobów stalowych wynosiły 15%. Zgodnie z Artykułem 16
oraz Protokołem nr 2 Układu uzgodniono, że stawki te obowiązywać będą do
32.12.1995 roku, natomiast w okresie od 1 stycznia 1996 do 1 stycznia 1999
będą zmniejszane w pięciu ratach, po 20% każda. W praktyce oznaczało to, że
powinny obowiązywać stawki celne w następujących wysokościach:
– rok 1996
9%,
– rok 1997
6%,
– rok 1998
3%,
– rok 1999
0%.
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W Artykule 16 Układu stwierdzono również, że zakazane jest udzielanie pomocy publicznej, jeśli zniekształca ona lub grozi zniekształceniem konkurencji i jeśli może wpłynąć negatywnie na handel między krajami członkowskimi.
Dla przemysłu stalowego uzgodniono wyjątek, polegający na umożliwieniu
stosowania pomocy publicznej dla tego sektora przez okres 5 lat od wejścia
w życie Układu (tj. do 31.12.1996), o ile pomoc ta służyć będzie restrukturyzacji tego przemysłu. Ponadto uzgodniono, że Rada Stowarzyszenia może okres
ten przedłużyć o kolejne pięć lat.
W Protokole nr 2 uszczegółowiono zasady i warunki na jakich Polska może
udzielać pomocy publicznej producentom wyrobów stalowych, objętych nomenklaturą Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w celach restrukturyzacji.
Warunki te są następujące:
• program restrukturyzacji jest związany z ogólną racjonalizacją i ograniczaniem zdolności produkcyjnych,
• udzielana pomoc publiczna zapewnia rentowne funkcjonowanie na rynku
firm korzystających z pomocy w normalnych warunkach rynkowych po
zakończeniu okresu restrukturyzacji (przez rentowne funkcjonowanie na
rynku należy rozumieć spełnienie kryteriów tzw. testu viability; pojęcie
viability (pol. „zdolność do przeżycia”) zostało wprowadzone przez Komisję
Europejską około 1986 roku do oceny trwałości wyników restrukturyzacji
sektora stalowego; uzyskanie przez zrestrukturyzowany podmiot hutniczy
wymaganych minimalnych wartości wskaźników testu (V1 – stopa marży
brutto > 10% (dla hut zintegrowanych > 13,5%) i V2 – stopa zysku przed
opodatkowaniem i uwzględnieniem kosztów finansowych > 1,5%) świadczy
o tym, że może on funkcjonować na otwartym rynku bez pomocy publicznej; pełną metodykę przeprowadzenia testu zamieszczono w dokumencie
„Restrukturyzacja i Rozwój Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce do 2006 r.”
przyjętego przez Radę Ministrów 10 stycznia 2003 roku),
• wielkość i nasilenie pomocy publicznej są ściśle ograniczone do koniecznego
minimum dla przetrwania i będą stopniowo znoszone.
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8. RESTRUKTURYZACJA SEKTORA STALOWEGO
W POLSCE
8.1. STUDIUM RESTRUKTURYZACJI HUTNICTWA
POLSKIEGO – ROK 1992
W marcu 1991 konsorcjum kanadyjskich firm konsultingowych (Hatch Associates Ltd., Ernst & Young oraz Steltech) rozpoczęło prace nad studium
dotyczącym strategii restrukturyzacji sektora stalowego w Polsce. Studium
to zostało zakończone w czerwcu 1992 roku, a następnie przyjęte przez rząd
37
jako kierunkowa strategia restrukturyzacji . Był to pierwszy sektorowy plan
restrukturyzacji, ale również i próba oceny dokonanej przez niezależnego eksperta. Tylko prawidłowo przeprowadzona strategiczno – systemowa ocena,
obejmująca wszystkie sfery działalności mogła być pomocna w zdefiniowaniu
właściwych działań restrukturyzacyjnych.
8.1.1. Założenia i cele
Rząd przedstawił konsorcjum kanadyjskiemu założenia, jakie powinny być
uwzględnione w studium restrukturyzacji.
Podstawowym założeniem restrukturyzacji sektora na początku lat 90. XX
wieku, zgodnym z jasno sprecyzowanym żądaniem wspólnot Europejskich,
było zaspokojenie potrzeb gospodarki narodowej na wyroby stalowe przy minimalnym poziomie produkcji stali oraz maksymalnym wykorzystaniu istniejącego potencjału produkcyjnego oraz zapewnienie radykalnej poprawy
jakości produktów i konkurencyjności wyrobów przy spełnieniu wymogów
ochrony środowiska. Koniecznym było również określenie w działaniach restrukturyzacyjnych prognoz zużycia stali i wyrobów stalowych po restrukturyzacji gospodarki.
Bezpośrednio z tym związane było określenie wskaźników makroekonomicznych, dotyczących materiałochłonności gospodarki oraz zużycia podstawowych tworzyw konstrukcyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Konieczne było podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do:
– likwidacji nadmiernych i przestarzałych, najbardziej nieefektywnych ekonomicznie, zdolności produkcyjnych,
– stworzenia warunków do przeprowadzenia koniecznych przekształceń
organizacyjnych oraz własnościowych w celu usprawnienia zarządzania
przedsiębiorstwami,
– przeprowadzenia niezbędnych inwestycji modernizacyjnych, ukierunkowanych zarówno na poprawę efektywności i warunków pracy, jak również
należytą ochronę środowiska oraz dostosowanie jakości produktu do wymogów rynku,
– głębokiej restrukturyzacja zatrudnienia,
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– określenia skali i zakresu pomocy publicznej restrukturyzowanym przedsiębiorstwom, zgodnie z obowiązującym prawem polskim oraz Umową
o Stowarzyszeniu.
Uwzględnienie założeń przedstawionych przez Rząd pozwoliło na sformułowanie celów studium restrukturyzacji, których realizacja miała spowodować,
że sektor hutniczy osiągnie konkurencyjność gwarantującą przynoszenie zysków na poziomie 300 mln USD rocznie. Moce produkcyjne miały być dostosowane do potrzeb ilościowych (ograniczenie zdolności produkcyjnych do 11,7
mln ton stali) i jakościowych rynku krajowego, pracochłonność miała zmaleć
z 20 roboczogodzin/tonę wyrobów walcowanych do 5 roboczogodzin/tonę wyrobów walcowanych. Zatrudnienie miało się zmniejszyć ze 147 do 43 tysięcy
osób.
8.1.2 Zadania
Program restrukturyzacji polskiego hutnictwa, przyjęty przez Radę Ministrów w grudniu 1992 roku, jako kierunkowa strategia restrukturyzacji, miał
być realizowany zgodnie z propozycjami przedstawionymi przez Konsorcjum
Kanadyjskie w „Studium restrukturyzacji hutnictwa polskiego”. Studium to
wskazywało na możliwość zrealizowania zmian strukturalno-organizacyjnych i technologicznych sektora, w stopniu zapewniającym uzyskanie do 2002
roku międzynarodowej konkurencyjności wyrobów, rozszerzenie asortymentu produkcji, a także zmniejszenie negatywnego oddziaływania hutnictwa na
środowisko.
Program ten zakładał:
– likwidację nadmiaru zdolności produkcyjnych poprzez likwidację przestarzałych hut: Bankowa, Bobrek, Batory, Buczek, Szczecin oraz przestarzałej
części huty Ostrowiec; zamknięcie 75 wydziałów i ograniczenie liczby hut,
– zastąpienie wytapiana stali w piecach martenowskich procesami w konwertorach i piecach elektrycznych,
– zwiększenie udziału ciągłego odlewania stali,
– wydzielenie z przedsiębiorstw hutniczych działalności nie związanych bezpośrednio z procesem produkcyjnym,
– oddłużenie przedsiębiorstw hutniczych i zwiększenie ich kapitału obrotowego,
– racjonalizację zatrudnienia,
– stworzenie silnych struktur koncernowych,
– prywatyzację rentownych hut,
– zwiększenie do 55% udziału wyrobów płaskich i do 0,9 mln ton produkcji
rur, przy szacowanym na około 8,5 mln ton poziomie produkcji wyrobów
walcowanych na gorąco,
– ograniczenie eksportu do 2,1 mln ton, przy rezygnacji z eksportu półwyrobów i uzupełniającym technologicznie imporcie na poziomie 1,2 mln ton,
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– powołanie organizacji gospodarczej, koordynującej działania hutnictwa
i przebieg procesów restrukturyzacyjnych w poszczególnych przedsiębiorstwach sektora.
Program ten kładł duży nacisk na koncentrację produkcji, pozwalającej na
tworzenie efektywnych struktur produkcyjnych. Zakładano połączenie Huty
Katowice z Hutą Sendzimira i powstanie kompleksowego zakładu hutniczego, w którym Huta Katowice uruchomi produkcję blach walcowanych, a Huta
Sendzimira zlikwiduje część surowcową i skoncentruje się na produkcji blach
walcowanych na zimno. W myśl założeń, zachowane miały zostać huty stali
specjalnych – Baildon i Stalowa Wola. Produkcja rur miała być prowadzona w hutach: Częstochowa, Zawiercie i Ostrowiec. Żelazostopy produkowane
miały być w hutach Łaziska i Pokój, natomiast hutom Zygmunt i Zabrze przypisano produkcję maszyn hutniczych.
8.1.3. Koszty
Koszt restrukturyzacji według planu Konsorcjum Kanadyjskiego został
określony na kwotę 5,5 mld USD (w cenach 1991 roku). Kwota obejmowała koszty restrukturyzacyjne, wydatki inwestycyjne, koszt restrukturyzacji
finansowej hut oraz koszt niezbędnych osłon socjalnych, jak również koszty
działalności bieżącej. Rząd uznał, że restrukturyzacja sektora będzie finansowana głównie własnymi środkami hut i kredytami bankowymi (w tym zagranicznymi), natomiast Rada Ministrów będzie udzielała wsparcia w formie
poręczeń spłaty ewentualnych kredytów, w tym kredytów z zagranicznych
środków finansowych z odpowiednich funduszy.
8.1.4. Przebieg procesu i ocena efektów
Przedstawiony przez konsorcjum kanadyjskie „Program restrukturyzacji
polskiego hutnictwa” spowodował naciski lobby hutniczego na rząd, co wymusiło zmianę przyjętych kierunków działań, które ograniczyły się jedynie do
przyjęcia ogólnej strategii działania. W latach 1995–1997 uwzględniono interesy lobby hutniczego, zwiększając liczbę chronionych stalowni do 11, a liczbę
hut przewidzianych do likwidacji ograniczono do 2 – Bobrek i Szczecin.
Z programów indywidualnych hut wynikało, że przedsiębiorstw produkujących stal będzie 13, produkcja wyrobów miała być wyższa, niż zakładano
w planie konsorcjum kanadyjskim o ponad 30%, a zatrudnienie docelowe miało sięgać 50 tysięcy osób, co było poziomem wyższym o 16% niż zakładał plan
konsorcjum kanadyjskiego.
W latach późniejszych dokonywano kolejnych zmian w kierunkach restrukturyzacji sektora hutniczego. Nie różniły się one jednak znacząco ani celami,
ani sposobami realizacji, ani źródłami finansowania od programu zaproponowanego w 1992 roku przez konsorcjum kanadyjskie. Jedyna różnica dotyczyła
przybliżonych poziomów popytu wewnętrznego i co za tym idzie, wielkości

Transformacja polskiego hutnictwa żelaza...

53

zdolności wytwórczych krajowych hut. Problemy zarządzania procesem restrukturyzacji i oceny szans powodzenia były przedmiotem kilku analiz48, 49.
Po znacznych spadkach popytu na wyroby hutnicze na rynkach światowych
w latach 1992–1993, w roku 1995 sytuacja ta się poprawiła. Za zwiększeniem
szacunków popytu przemawiał również szybszy wzrost polskiej gospodarki,
niż zakładał to projekt kanadyjski. W takiej sytuacji huty postawiły na budowę podstaw technologicznych, unowocześniając wydziały surowcowe, a zaniedbując wydziały przetwórcze. Zakładano, że przy utrzymującej się dobrej
koniunkturze, niezbędną modernizację uda się przeprowadzić w późniejszym
okresie, gdyż pozytywny wynik finansowy sugerował, że obrana strategia jest
możliwa do przeprowadzenia. Jednak w 1996 roku nastąpiło załamanie rynku, utrzymujące się w kolejnych latach, a nasilone w 1998 roku, co doprowadziło do tego, że konkurencja importu wyrobów hutniczych z Rosji dodatkowo
pogorszyła i tak trudną sytuację polskiego hutnictwa.
Mimo, że założenia programu konsorcjum kanadyjskie nie były realizowane,
dyrekcje i zarządy hut były świadome konieczności wprowadzenia istotnych
zmian. Dodatkowo, zapisy w raporcie konsorcjum kanadyjskie o konieczności
likwidacji części hutnictwa, działały mobilizująco. Do 1998 roku dokonano
znacznych wyłączeń i likwidacji przestarzałych linii i urządzeń oraz zrealizowano szereg inwestycji i modernizacji. Ich przegląd w podziale na hutnicze
procesy technologiczne przedstawiono w tablicy 7.
Tablica 7
Likwidacje i wyłączenia oraz nowe uruchomienia i modernizacje w hutnictwie
polskim do roku 1997 (w nawiasie podano techniczne zdolności produkcyjne
w tys. ton/rok)
Likwidacje i wyłączenia

– 8 baterii koksowniczych (2 300)

Nowe uruchomienia i modernizacje
Produkcja koksu

– bateria wielkokomorowa w H. Sendzimira
(w realizacji)
Produkcja surówki

– 7 taśm spiekalniczych (3 600)
– 5 wielkich pieców (1 820)

48

49

– modernizacja 4 wielkich pieców
– system wdmuchiwania pyłu węglowego
do wielkich pieców w H. Sendzimira (w
realizacji)
– system odsiarczania surówki w H.
Sendzimira

Grosman F., Problemy zarządzania procesem restrukturyzacji hutnictwa, Zeszyty Naukowe
Politechniki Śląskiej, Katowice 1996, Zeszyt nr 22
Grosman F., Restrukturyzacja polskiego przemysłu stalowego. Stan obecny i zamierzenia,
Hutnik Wiadomości Hutnicze, 1996, nr 1
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Likwidacje i wyłączenia

Nowe uruchomienia i modernizacje
Produkcja stali

– 1 konwertor elektryczny (1 000)
– 4 piece elektryczne (630)
– system dolnego dmuchu w konwertorze
tlenowym w H. Katowice
– system dmuchu kombinowanego
w konwertorze tlenowym w H. Sendzimira
– 6 pieców kadziowych
– 2 urządzenia VOD
– modernizacja 2 pieców elektrycznych

– 47 pieców martenowskich ( 7 795)
– 7 pieców elektrycznych (500)

Odlewanie stali, staliwa i żeliwa

– 1 maszyna COS (200)
– 2 odlewnie żeliwa
– 1 odlewnia staliwa

– 10 maszyn COS (7 905)

Wstępne walcowanie półwyrobów

– 4 walcownie zgniatacz
– 2 walcownie ciągłe kęsów
– 13 pieców grzewczych gazowych
Walcowanie na gorąco wyrobów długich

–
–
–
–
–
–

1 walcownia duża (1 400)
1 walcownia średnia (120)
2 walcownie małe
2 walcownie drobne
1 walcownia drutu
13 pieców grzewczych

– walcownia walcówki (400)
– walcownia wieloliniowa (80) (w realizacji)

Walcowanie na gorąco wyrobów płaskich

– 1 walcownia blach grubych (60)
– 1 walcownia blach uniwersalnych
(80)
– 1 walcownia blach cienkich (20)

– wstępny etap modernizacji walcowni blach
taśmowych w H. Sendzimira

Walcowanie na zimno i powlekanie

– linia do elektrolitycznego ocynkowania blach
(200)
– modernizacja linii ocynkowania ogniowego
w H. Florian

– 2 walcownie do walcowania taśm
– agregat do wzdłużnego cięcia taśm

Produkcja rur

– 3 zespoły walcowania rur bez szwu
(78)
– 3 linie zgrzewania rur (55)
– 1 linia izolacji rur masami
bitumicznymi
– 5 pieców grzewczych
Źródło:

– oddział rur wiertniczych i złączek
– linia izolacji rur

45

Zlikwidowano 2,3 mln ton/rok zdolności produkcyjnych koksu w wydziałach hutniczych. W Hucie Sendzimira zbudowano nową baterię wielkokomo-
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rową z suchym gaszeniem koksu w miejsce zlikwidowanych baterii z mokrym
gaszeniem.
W obszarze wielkopiecowym zamknięto 7 taśm spiekalniczych i 5 wielkich
pieców.
Największe zmiany ilościowe i jakościowe nastąpiły w zakresie produkcji
stali, gdzie likwidacje objęły około 8,3 mln ton/rok zdolności produkcyjnych.
W zasadzie wyeliminowano produkcję stali martenowskiej, zamykając 47 pieców martenowskich; zamknięto także 7 przestarzałych pieców elektrycznych.
Jednocześnie uruchomiono nowe zdolności produkcyjne stali elektrycznej
na poziomie przeszło 1,6 mln ton/rok, w tym 1 mln ton/rok w nowoczesnym
procesie elektrycznym złomowo-surówkowym. Usprawniono także produkcję
stali konwertorowej w hutach Katowice i Sendzimira, poprzez zastosowanie
dmuchu kombinowanego. Upowszechniono technologię obróbki pozapiecowej
ciekłej stali, np. zainstalowano 2 urządzenia VOD, 6 pieców kadziowych oraz
kilka maszyn do wprowadzania drutów rdzeniowych.
Unowocześniono proces odlewania stali w wyniku zainstalowania 10 maszyn do ciągłego odlewania o łącznej zdolności około 8,8 mln ton/rok, w tym
około 3,1 mln ton/rok w zakresie wlewków płaskich. Wiązały się z tym likwidacje i wyłączenia walcowni wstępnego przerobu półwyrobów: walcowni
zgniatacz i walcowni ciągłej kęsów oraz towarzyszącej im infrastruktury.
W zakresie wyrobów walcowanych na gorąco nastąpiło wyłączenie 7 walcowni wyrobów długich o łącznej zdolności produkcyjnej 0,7 mln ton/rok oraz
3 walcowni blach o zdolności produkcyjnej 160 tys. ton/rok. Jednocześnie wybudowano 3 walcownie wyrobów długich: walcówki oraz prętów i kształtowników lekkich.
W zakresie przetwórstwa blach i taśm na zimno uruchomiono w Hucie Sendzimira linię elektrolitycznego ocynkowania blach oraz zmodernizowano oddział produkcji taśm w hutach Cedler i Florian.
W obszarze produkcji rur zamknięto 3 zespoły walcowni rur bez szwu i 3
linie zgrzewania rur, nie uruchomiono natomiast nowych zdolności produkcyjnych.
Do końca 1997 roku hutnictwo zainwestowało ze środków własnych i bezpośrednio pozyskanych kredytów prawie 2 mld USD, głównie na zadania zapewniające radykalną poprawę jakości wytwarzanej stali. Kompleksowa realizacja założonych programem celów wymagała jeszcze zaangażowania ponad 1,6
mld USD na przedsięwzięcia inwestycyjno-modernizacyjne przede wszystkim
w przetwórstwie hutniczym. W tej sytuacji liberalizacja rynku wyrobów stalowych przed zakończeniem restrukturyzacji hutnictwa mogła ujemnie wpłynąć na poziom sprzedaży, a zatem osłabić kondycję finansową hut i w efekcie
pozbawić je możliwości pozyskania kredytów na sfinalizowanie niezbędnych
przedsięwzięć restrukturyzacyjnych.
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Ocena handlu zagranicznego wyrobami hutniczymi wypadła niekorzystnie.
Wskaźnik Terms of Trade, mierzony stosunkiem średniej ceny importowej do
średniej ceny eksportowej, wyniósł w 1997 roku 2,4.

8.2. PROGRAMY SUBSEKTOROWE
Konsekwencją przyjętych kierunków strategicznych była koncepcja racjonalizacji produkcji hutniczej w subsektorach wytwarzających wyodrębnione
grupy wyrobów. W następstwie tego w kolejnych latach powstały technicznotechnologiczne programy restrukturyzacji subsektorów:
– wyrobów rurowych
kwiecień 1993,
– wyrobów długich
styczeń 1994,
– stali jakościowych
wrzesień 1995,
– wyrobów płaskich
marzec 1996,
– maszyn i urządzeń hutniczych
wrzesień 1998.
Ze względu na szczególne miejsce w polskim hutnictwie dwóch największych hut: Huty Katowice i Huty im. T. Sendzimira, opracowano skoordynowany program restrukturyzacji obu hut.
Wymienione opracowania stanowią kolejne etapy programowania restrukturyzacji i są obrazem realizowanych przedsięwzięć zmierzających do restrukturyzacji hutnictwa w Polsce.
Koncepcja zorganizowania krajowych hut w subsektory zorientowane produktowo wynikała z opracowania Konsorcjum Kanadyjskiego. Uznano, że
subsektorowo zorganizowane hutnictwo jest w stanie bardzo efektywnie zaspokajać potrzeby rynku, gdyż:
– zapewnia efektywną alokację produkcji,
– eliminuje luki produkcyjne,
– eliminuje wewnętrzną konkurencję asortymentową,
– umożliwia prowadzenie wspólnej dla całego subsektora polityki handlowej,
inwestycyjnej i kooperacyjnej,
– optymalizuje przepływy międzyhutnicze.
Koncepcja subsektorowej organizacji hutnictwa była przedmiotem zaawansowanych prac, w tym zespołu specjalistów Instytut Metalurgii Żelaza,
ze znacznym udziałem autora niniejszej monografii. Poszczególne programy
restrukturyzacji objęły następujące huty w poszczególnych subsektorach:
– wyrobów rurowych:
Buczka, Andrzej, Batory, Jedność, Sendzimira i Ferrum,
– wyrobów długich:
Cedler, Katowice (łącznie z Bankową), Kościuszko, Łabędy, Ostrowiec
i Zawiercie,
– stali jakościowych:
Baildon, Batory, Lucchini-Warszawa, Ostrowiec i Stalowa Wola,
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– wyrobów płaskich:
Batory, Cedler, Częstochowa, Florian, Katowice, Sendzimira,
– maszyn i urządzeń hutniczych:
Ferrum, Małapanew, Zabrze, Zygmunt, Zakłady Mechaniczne ZAMET.
8.2.1. Subsektor Wyrobów Rurowych50
Docelowe możliwości zbytu przyjęto na poziomie zaproponowanym w opracowaniu Konsorcjum Kanadyjskiego, tj. w ilości 900 tys. ton/rok, przy czy
w programie założono, że 420 tys. ton/rok stanowić będą rury bez szwu, a 480
tys. ton/rok – rury ze szwem.
Techniczne zdolności produkcyjne w subsektorze przed restrukturyzacją
(rok 1993) i docelowo po restrukturyzacji przedstawiono w tablicy 8.
Zdolności produkcyjne w subsektorze wyrobów rurowych

Tablica 8

Zdolność produkcyjna, tys. ton/rok
Rodzaj wyrobu

Źródło:

przed
restrukturyzacją
1993 rok

docelowo
po restrukturyzacji

Rury bez szwu

415

480

Rury ze szwem

509

555

50

Docelowa alokacja produkcji przewidywała, że producentami rur bez szwu
będą huty: Andrzej, Batory, Częstochowa i Jedność, a rur ze szwem huty:
Buczka, Ferrum i Sendzimira.
Najpoważniejszą pozycją inwestycyjną rekomendowaną w programie była
budowa w Hucie Jedność walcowni ciągłej rur. Przewidywane nakłady inwestycyjne oceniono na około 210 mln zł na lata 1993–1995 i 33 mln zł na lata
1996–2000.
8.2.2. Subsektor Wyrobów Długich51
Na podstawie analiz rynku wykonanych przez poszczególne huty subsektora określono docelowe w roku 2001 możliwości zbytu na poszczególne grupy
wyrobów:
– wyroby walcowni dużych
935 tys. ton,
– wyroby walcowni średnich
1 120 tys. ton,
50

51

Program restrukturyzacji produkcji rur stalowych w Polsce, opracowanie Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Katowice , kwiecień 1993
Krywult J., Woźniak D., Kołodziej K., Schwedler A., Jońca J. i inni, Przygotowanie planu restrukturyzacji Sektora Wyrobów Długich krajowego hutnictwa żelaza, sprawozdania IMŻ nr
S-00011/BG (marzec 1993), S-000034/BG (grudzień 1993), B-00937/BG (styczeń 1994), prace
niepublikowane
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– wyroby walcowni małych
– walcówki

1 290 tys. ton,
920 tys. ton.

Techniczne zdolności produkcyjne w subsektorze przed restrukturyzacją
(rok 1993) i docelowo po restrukturyzacji przedstawiono w tablicy 9.
Zdolności produkcyjne w subsektorze wyrobów długich
Liczba walcowni
Rodzaj walcowni

Walcownie duże

Tablica 9

Zdolność produkcyjna,
tys. ton/rok

przed
restrukturyzacją 1993
rok

docelowo
po restrukturyzacji

przed
restrukturyzacją 1993
rok

docelowo
po restrukturyzacji

4

2

1 920

1 400

Walcownie średnie

7

3

1 835

1 320

Walcownie małe

6

3

1 580

1 200

3

3

1 030

920

Walcownie walcówki
51
Źródło:

Zmiany zdolności produkcyjnych wynikały z przeprowadzonych analiz stanu technicznego walcowni w połączeniu z oceną możliwości zbytu wyrobów
w okresie docelowym, co pozwoliło na sformułowanie programu inwestycyjnego w subsektorze wraz z programem wyłączeń i/lub likwidacji. Do ważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych zaliczono budowę 4 maszyn COS,
budowę nowej walcowni prętów i modernizację 7 walcowni wyrobów długich.
Docelowa optymalna konfiguracja produkcyjna miałaby obejmować:
– walcownie duże: Huta Katowice, Huta Kościuszko;
– walcownie średnie: Huta Katowice, Huta Łabędy, Huta Kościuszko;
– walcownie małe: Huta Kościuszko,
– walcownie walcówki: Huta Cedler, Huta Ostrowiec, Huta Zawiercie oraz
nowa walcownia prętów Huta Zawiercie.
Koszt zrealizowania programu inwestycyjnego przewidywano na około
1 mld zł (w cenach roku 1993).
8.2.3. Subsektor Stali Jakościowych52
Możliwości zbytu wyrobów ze stali jakościowych określone zostały metodami makroekonomicznymi. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono,
że docelowe zapotrzebowanie w roku 2005 na wyroby stalowe ze stali jakościowych bez blach taśmowych odpornych na korozję wyniesie 1 070 tys. ton.
52

Garbarz B., Maciosowski A., Gąsior E. i inni, Opracowanie planu restrukturyzacji Sektora Stali Jakościowych krajowego hutnictwa żelaza, sprawozdania IMŻ nr B-00957/1/BM, B-00957/2/
BM, B-00957/3/BM (kwiecień 1995), B-00957/4/BM (wrzesień 1995), praca niepublikowana
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Wielkość popytu krajowego po roku 2000 na wyroby płaskie ze stali odpornych na korozję oceniono na około 100 tys. ton.
Techniczne zdolności produkcyjne w subsektorze przed restrukturyzacją
(rok 1996) i docelowo po restrukturyzacji przedstawiono w tablicy 10 (w niektórych asortymentach niektóre linie produkcyjne służą do wytwarzania również wyrobów masowego przeznaczenia).
Zdolności produkcyjne w subsektorze stali jakościowych

Tablica 10

Zdolność produkcyjna,
tys. ton/rok
Rodzaj wyrobu

przed
restrukturyzacją
1996 rok

docelowo po
restrukturyzacji

1 625

2 160

Wyroby płaskie walcowane na gorąco

390

315

Wyroby płaskie walcowane na zimno

53

52

Rury

90

72

160

175

Wyroby długie

Odkuwki
52
Źródło:

Program inwestycyjny w subsektorze obejmował szereg przedsięwzięć inwestycyjnych, z których do najważniejszych zaliczyć można: budowę COS
w Hucie Baildon, budowę walcowni średnio-drobnej w Hucie Baildon, modernizację walcowni średnio-drobnej w Hucie Stalowa Wola, modernizację stalowni i budowa dwóch maszyn COS w Hucie Lucchini-Warszawa. Całkowity
koszt programu modernizacyjno-inwestycyjnego w subsektorze oszacowano
w cenach 1994 roku na około 1 mld zł.
Przyjęty wariant restrukturyzacji Subsektora Stali Jakościowych zakładał
specjalizację hut w zakresie gatunków stali, co wymagało utworzenia trwałych związków pomiędzy niektórymi hutami, zwłaszcza w zakresie produkcji
stali wysokostopowych i innych gatunków stali specjalnych, trudnych w produkcji. W odniesieniu do takich wyrobów jak blachy grube, odkuwki, wyroby
kute w kowarkach i rury specjalizacja w subsektorze już istniała. W wariancie docelowym zalecono specjalizację w zakresie produkcji wyrobów ze stali
wysokostopowych między Hutą Baildon i Hutą Stalowa Wola, a w zakresie
produkcji wyrobów ze stali średnio- i niskostopowych oraz węglowych specjalnych między Hutą Stalowa Wola i Hutą Lucchini-Warszawa.
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8.2.4. Subsektor Wyrobów Płaskich53
Możliwości zbytu wyrobów płaskich oceniono na podstawie własnych prognoz hut – uczestników subsektora, skorygowanych w 1995 roku poprzez
uwzględnienie tendencji zmian na rynku europejskim i światowym. Oceniono, że potrzeby rynku polskiego na wyroby płaskie w roku 2000 przedstawiać
się będą następująco:
– blachy grube
1,00 mln ton,
– blachy taśmowe i taśmy walcowane na gorąco
1,15 mln ton,
– wsady na rury zgrzewane
0,25 mln ton,
– blachy i taśmy walcowane na zimno
(łącznie z powlekanymi)
1,90 mln ton,
razem 4,30 mln ton.
Techniczne zdolności produkcyjne w subsektorze przed restrukturyzacją
(rok 1995) i docelowo po restrukturyzacji przedstawiono w tablicy 11.
Zdolności produkcyjne w subsektorze wyrobów płaskich
Liczba walcowni
Rodzaj walcowni

przed
restrukturyzacją 1995 r.

docelowo
po restrukturyzacji

Tablica 11

Zdolność produkcyjna,
tys. ton/rok
przed
restrukturyzacją 1995 r.

docelowo
po restrukturyzacji

Walcownie gorące

Walcownie blach
grubych

5

2

1 800

1 400

Walcownie blach
taśmowych

1

2

1 800

3 800

Walcownia blach
cienkich

1

0

16

-

Walcownie blach
uniwersalnych

2

0

150

-

Walcownia taśm

1

0

750

-

Walcownie zimne

Walcownie zimne
blach

3

3

1 355

1 850

Walcownie taśm

4

2

115

100

53

Szulc W., Woźniak D., Grabelus J., Mniszek K. i inni, Przygotowanie planu restrukturyzacji
Sektora Wyrobów Płaskich krajowego hutnictwa żelaza, sprawozdania IMŻ nr B-00952/01/
BG (styczeń 1995), B-00952/02/BG (marzec 1995), B-00952/03/BG (lipiec 1995), B-00952/04/
BG (grudzień 1995)
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Liczba walcowni
Rodzaj walcowni

przed
restrukturyzacją 1995 r.

Ocynkownie ogniowe

2

Ocynkownie
elektrolityczne
Ocynownia

docelowo
po restrukturyzacji

61

Zdolność produkcyjna,
tys. ton/rok
przed
restrukturyzacją 1995 r.

docelowo
po restrukturyzacji

2

340

340

1

1

200

200

1

1

100

100

1

1

100

100

Linie do powlekania

Linia powlekania
organicznego
Źródło: 53

Zmiany zdolności produkcyjnych wynikały z przeprowadzonej analizy zapotrzebowania rynkowego na poszczególne rodzaje wyrobów płaskich, co pozwoliło na sformułowanie programu inwestycyjnego i alokację produkcji.
Najpoważniejszą technologicznie i finansowo pozycją inwestycyjną w programie była budowa linii Zintegrowanego Odlewania i Walcowania Blach
(ZOWB) w Hucie Katowice. Ponadto, w programie inwestycyjnym znalazło
się szereg pozycji dotyczących modernizacji zarówno wydziałów surowcowych,
jak i przetwórczych hut uczestników. Łączne nakłady inwestycyjne oszacowano na poziomie 1,8 mld zł w cenach roku 1994.
Alokacja produkcji w wariancie docelowym przewidywała, że blachy grube
produkowane będą w hutach Batory i Częstochowa, blachy taśmowe i taśmy
walcowane na gorąco w hutach Katowice i Sendzimira, blachy walcowane na
zimno w hutach Florian i Sendzimira, taśmy walcowane na zimno w hutach
Cedler, Florian i Sendzimira a blachy powlekane w hutach Florian i Sendzimira.
Program w odniesieniu do hut Batory, Cedler, Częstochowa i Florian można było uznać za ostateczny, natomiast propozycje programu dla hut Katowice i Sendzimira były uściślane do maja 1997 roku, w wyniku czego powstał
„Skoordynowany program restrukturyzacji techniczno-technologicznej Hut
Katowice i Sendzimira”.
8.2.5. Subsektor Producentów Maszyn i Urządzeń Hutniczych54
Punktem wyjścia do oceny rynku maszyn i urządzeń hutniczych był planowane przedsięwzięcia inwestycyjne zawarte w „Programie Restruktury54

Szulc W., Jońca J., Mniszek K. i inni, Program Restrukturyzacji Subsektora Producentów
Maszyn i Urządzeń Hutniczych zintegrowany z Programem Restrukturyzacji Polskiego Hutnictwa Żelaza, Sprawozdanie IMŻ nr B-01015/BG, Gliwice 1998, praca niepublikowana, zleceniodawca huty: Zabrze, Zygmunt, Ferrum, Małapanew, Zakłady Mechaniczne „ZAMET”,
Biuro Projektów i Dostaw Urządzeń Hutniczych HpH
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zacji Przemysłu Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce”, przyjętym przez Radę
Ministrów 30 czerwca 1998 roku. Przy założeniu 50% dostaw przez dostawców krajowych oszacowano, że roczne zapotrzebowanie na wyroby producentów maszyn i urządzeń wyniesie około 46 tys. ton, z tego 55% to maszyny
i urządzenia hutnicze, 10% maszyny i urządzenia koksownicze, 10% maszyny
i urządzenia dźwigowo-transportowe, 25% pozostałe maszyny i urządzenia
(np. nożyce do złomu, paczkarki, wozy żużlowe).
Zaproponowano następującą specjalizację w subsektorze:
• Zakłady Mechaniczne ZAMET S.A. – maszyny i urządzenia hutnicze, w tym
urządzenia do ciągłego odlewania stali (w szczególności dla hutnictwa metali nieżelaznych) i piece przemysłowe oraz urządzenia przetwórcze, w tym
linie walcownicze i prasownicze, a także zespoły hydrauliki siłowej i wyposażenia elektryczno-sterowniczego;
• Huta Zabrze S.A. – piece hutnicze, urządzenia dźwigowe i transportowe,
zasuwy suwakowe, odlewy żeliwne i staliwne oraz stalowe konstrukcje spawane dla celów technologicznych;
• Huta Zygmunt S.A. – maszyny i urządzenia dla hutnictwa żelaza i stali,
w tym urządzenia linii do ciągłego odlewania stali, linii walcowniczych oraz
młotów i pras;
• Huta Małapanew S.A. – walce i osprzęt walcowniczy, armatura przemysłowa, maszyny i urządzenia hutnicze, konstrukcje stalowe oraz szeroki
asortyment odlewów żeliwnych i staliwnych;
• Huta Ferrum S.A. – zbiorniki ciśnieniowe, rurociągi, wanny do cynkowania
oraz stalowe konstrukcje spawane.
8.2.6. Skoordynowany program restrukturyzacji Hut Katowice
i Sendzimira55
Ze względu na szczególne znaczenie dwóch największych hut polskich,
a także z uwagi na fakt, że potrzeby inwestycyjne obu hut stanowiły prawie
50% potrzeb inwestycyjnych całego sektora, prawidłowa koordynacja programów restrukturyzacyjnych obu hut decydowała o powodzeniu restrukturyzacji całego sektora. Opracowanie skoordynowanego programu restrukturyzacji
obu hut stanowiło więc istotne uzupełnienie opracowań subsektorowych.
Główną osią programu było opracowanie wariantu docelowej struktury
i alokacji produkcji blach taśmowych walcowanych na gorąco w krajowym
hutnictwie.
Przyjęto, że istnieje potencjalna możliwość zaspokojenia krajowego zapotrzebowania na blachy taśmowe walcowane na gorąco, szacowanego w okre55

Paduch J., Szulc W., Misiun T., Grabelus J., i inni, Skoordynowany program techniczno-technologicznej restrukturyzacji hut: Huta im. T. Sendzimira i Huta Katowice, sprawozdania IMŻ
nr B-00972/01/BM do B-00972/08/BM z lat 1995–1997, praca niepublikowana, zleceniodawcy
Huta im. T. Sendzimira i Huta Katowice
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sie docelowym na 3,4÷3,6 mln ton, przez obie huty, przy czym HTS dysponowała zdolnością produkcyjną w ilości 2,4 mln ton, a HK mogłaby wypełnić
lukę rynkową w ilości 1,0÷1,2 mln ton poprzez wybudowanie zintegrowanej
linii odlewania i walcowania blach taśmowych (ZOWB).
8.2.7. Podsumowanie analiz subsektorowych
Wyniki opracowań subsektorowych i skoordynowanego programu restrukturyzacji hut Katowice i Sendzimira po zaktualizowaniu pozwoliły oszacować
docelowe zużycie jawne wyrobów i półwyrobów hutniczych w roku 2001 na
9,15 mln ton.
Docelowe zdolności produkcyjne po zrealizowaniu zakładanego programu
inwestycyjnego, modernizacyjnego i wyłączeń przedstawiały się następująco:
• produkcja surówki
7 300 tys. ton/rok,
• produkcja stali surowej
13 355 tys. ton/rok,
• walcowanie wyrobów długich
6 415 tys. ton/rok,
• walcowanie wyrobów płaskich
5 086 tys. ton/rok,
• przetwórstwo (walcowanie na zimno blach i taśm) 1 753 tys. ton/rok,
• produkcja rur:
– bez szwu
485 tys. ton/rok,
– ze szwem
540 tys. ton/rok.
Przyjęty program inwestycyjny dla hut uwzględnionych w opracowaniach
subsektorowych przewidywał łączne nakłady inwestycyjne do poniesienia
w latach 1996–2001 na poziomie 2,4 mld USD.
Polska, korzystając z Artykułu 28, w listopadzie 1996 wystąpiła o zmianę
harmonogramu redukcji stawek celnych na import do Polski wyrobów stalowych z krajów Unii Europejskiej oraz przedłużenie okresu korzystania z pomocy publicznej o 5 lat, uzasadniając to programem restrukturyzacji sektora56. Program ten opracowano w wyniku scalenia programów subsektorowych wyrobów długich, płaskich, stali jakościowych i wyrobów rurowych oraz
skoordynowanego programu restrukturyzacji hut Katowice i Sendzimira.
Oprócz programu niezbędne było przygotowanie wystąpienia do Rady Stowarzyszenia Unii Europejskiej o zamiarze zastosowania przez Polskę środków
wyjątkowych na podstawie np. 28 Układu Europejskiego oraz uzasadnienia
potrzeby ochrony sektora stalowego w Polsce57. Jako argumentów dla uzasad56

57

Schwedler A., Szulc W., Stępień J., Paduch J., Garbarz B., Sprawozdanie IMŻ NE-00086/
DB/96, „Analiza programów restrukturyzacji hutnictwa wyrobów masowego przeznaczenia,
hutnictwa wyrobów jakościowych oraz skoordynowanego programu restrukturyzacji HTS
i HK dla potrzeb opracowania scalonego programu restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali
w Polsce, zawierającej PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POLSKIEGO HUTNICTWA ŻELAZA, Gliwice 1996, praca niepublikowana
Paduch J., Szulc W., Stępień J., Garbarz B., Wykonanie badań i analiz w celu przygotowania informacji dla Rady Stowarzyszenia o zamiarze zastosowania przez Polskę środków
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nienia proponowanego harmonogramu stopniowej redukcji stawek celnych
z poziomu 15% użyto wyliczeń finansowych, wykazując efekt ochrony celnej
na poziomie 1,3 mld zł.
Zaproponowany harmonogram redukcji stawek celnych był następujący58:
– rok 1997
9%,
– rok 1998
9%,
– rok 1999
6%,
– rok 2000
3%,
– rok 2001
0%.
Komisja Europejska negatywnie ustosunkowała się do wniosku, zgadzając się na utrzymanie jedynie w roku 1997 stawek celnych w wysokości 9%.
Jednocześnie uzgodniono, że do września 1997 Komisja Europejska przedstawi program finansowego wspomożenia procesu restrukturyzacji hutnictwa
w zamian za powrót w 1998 roku do pierwotnego harmonogramu redukcji
stawek celnych zgodnie z Układem Europejskim. W lipcu 1997 Komisja zaproponowała kwotę 12 mln ECU na restrukturyzację zatrudnienia w hutnictwie, pod warunkiem, że budżet państwa i przedsiębiorstwa hutnicze będą
współfinansować ten proces w tych samych kwotach. Rząd Polski odrzucił tę
propozycję.
W grudniu 1997 roku Rząd Polski i Komisja Europejska ustalili, że strona
polska, przy wsparciu Komisji, do 30 czerwca 1998 roku przygotuje program
restrukturyzacji sektora zgodny ze standardami obowiązującymi w krajach
Unii Europejskiej. Jednocześnie uzgodniono, że stawka celna na rok 1998 wyniesie 6%.
W trakcie konsultacji Programu z Komisją strona polska, jako wyraz dobrej
woli, zgodziła się na redukcję stawek celnych na import wyrobów stalowych
do Polski z krajów Unii Europejskiej na 4% od 1 lipca 1998, 3% od 1 stycznia
1999 i 0% od 1 stycznia 2000.
8.2.8. Zastosowana metodyka realizacyjna
W odniesieniu do opracowań subsektorowych oraz skoordynowanego programu restrukturyzacji hut Katowice i Sendzimira zastosowano następujące
metodyki realizacyjne:

58

wyjątkowych w celu ochrony Sektora Hutnictwa Żelaza i Stali w okresie jego restrukturyzacji oraz opracowanie tych informacji w formie wymaganej przez Umowę Stowarzyszeniową,
Sprawozdanie IMŻ nr B-00997/BG, Gliwice 1996, praca niepublikowana, zleceniodawcy huty:
Katowice, Im. T. Sendzimira, Częstochowa, Zawiercie, Ostrowiec, Lucchini-Warszawa, Pokój,
Florian, Batory, Stalowa Wola, Łabędy, Kościuszko, Baildon, Buczka, Jedność, Andrzej, Ferrum oraz Stalexport i Centrozap
Szulc W., Kłos I., Paduch J., Cła na wyroby hutnicze jako instrument wspomagania restrukturyzacji, Rynek stali – Przegląd Krajowy, 1998, nr 3
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– analizy prognostyczne w odniesieniu do poszczególnych grup asortymentowych do roku 2000 w przypadku Subsektora Wyrobów Płaskich oraz do
roku 2001 w przypadku skoordynowanego programu restrukturyzacji hut
Katowice i Sendzimira,
– analizy zdolności produkcyjnych,
– analizy przepływów materiałowych w zakresie wzajemnego zasilania wsadowego,
– analizy inwestycyjne w odniesieniu do zakresów i kosztów programów inwestycyjnych poszczególnych hut, jak i wyodrębnionych pozycji inwestycyjnych.
W odniesieniu do Subsektora Producentów Maszyn i Urządzeń Hutniczych
zastosowano analizy ex post zaplanowanych w Programie z 1998 roku działań
inwestycyjnych oraz pośrednią ocenę zapotrzebowania rynkowego na wyroby
Subsektora w oparciu o przyjęte wskaźniki i własne możliwości wytwórcze
w zakresie zaplanowanych inwestycji.

8.3. PROGRAM RESTRUKTURYZACJI PRZEMYSŁU
HUTNICTWA ŻELAZA I STALI W POLSCE
38
– ROK 1998
Przyjęto, że Program restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali
w Polsce45, niezależnie od ustaleń z Komisją Europejską, będzie stanowił weryfikację założeń przyjętych do opracowania „Studium” konsorcjum kanadyjskiego.
8.3.1. Założenia i cele
Rząd RP, uwzględniając szereg słusznych uwag tak Komisji Europejskiej,
jak i niektórych krajów członkowskich, podjął zadanie przygotowania i wdrożenia kompleksowego i spójnego programu restrukturyzacji sektora, którego
podstawowymi założeniami strategicznymi były:
– koncentracja sprzedaży wyrobów na rynku krajowym,
– dostosowanie asortymentu i jakości wyrobów do współczesnych potrzeb
rynku,
– subsektorowa koncepcja organizacji produkcji hutniczej,
– poprawa ekonomicznej efektywności produkcji hutniczej poprzez unowocześnienie technologii oraz dostosowanie potencjału wytwórczego i zatrudnienia do rynku zbytu wyrobów,
– ograniczenie zanieczyszczenia środowiska.
Przygotowanie tego programu możliwe było dzięki ścisłej współpracy Rządu RP z Komisją Europejską poprzez udostępnienie doświadczeń i ekspertyz,
w tym wykonania dwóch opracowań na zlecenie Komisji w zakresie prognozy

66

Wojciech Szulc

polskiego rynku wyrobów stalowych59,60 oraz restrukturyzacji zatrudnienia61,
.
W przyjętym przez Radę Ministrów 30 czerwca 1998 r. Programie Restrukturyzacji Przemysłu Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce, bazującym na precyzyjnych badaniach rynku stali w Polsce i w krajach regionu określono, że do
roku 2005:
– zużycie wyrobów hutniczych wzrośnie z 6,2 w roku 1997 do 8,5 mln ton,
tj. o około 37%, w tym wyrobów płaskich z 2,7 mln ton do 4,0 mln ton, tj.
o 48%,
– przewaga eksportu nad importem gotowych wyrobów hutniczych ze względów techniczno-ekonomicznych nie powinna być mniejsza niż 1,8 mln ton
(w 1998 r. 2,8 mln ton).
Przy tych założeniach produkcja wyrobów hutniczych powinna wzrosnąć
z 7,8 mln ton w roku 1997 do 10,3 mln ton w 2005 roku, tj. o 32%, a wyrobów
płaskich z 2,7 mln ton do 4,1 mln ton tj. o ponad 52%.
Przewidywano przy tym 85% wykorzystanie zdolności produkcyjnych, tj.
powyżej średniej w Unii Europejskiej, wynoszącej 73%.
Z uwagi na zaawansowanie restrukturyzacji sektora od roku 1992, w tym
obciążenia finansowe związane z realizacją inwestycji (oraz spłatą zaciągniętych kredytów), program traktowany był jako ciągłość działań realizowanych
od 1991 roku.
62

Strategiczne cele Programu były następujące:
– zwiększenie efektywności ekonomicznej poszczególnych hut,
– przekształcenie struktury własnościowej hut w kierunku własności prywatnej,
– osiągnięcie konkurencyjności na międzynarodowym rynku przy poprawie
jakości i struktury produkcji,
– realizacja zadań produkcyjnych i rozwojowych bez niedozwolonych form
pomocy publicznej,
– zapewnienie zgodności procesu restrukturyzacji z odpowiednimi postanowieniami Umowy o Stowarzyszeniu między Polską a Unią Europejską,
w tym z postanowieniami jego Protokołu 2, ustanawiającego związek między udzielaniem pomocy publicznej na cele restrukturyzacyjne a redukcją
mocy wytwórczych w przemyśle stalowym,
59
60

61
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Raport nr 38169 pt.:”Steel market evolution in Poland”, Beddows & Company, 1.04.1998
Supplement do raportu nr 38558 „Steel market evolution in Poland”, Beddows & Company,
9.04. 1998
Działania mające na celu łagodzenie socjalnych kosztów restrukturyzacji Sektora Stalowego
w Polsce, Raport końcowy, Program PHARE, On Site SA/nv, Bruksela, 1 czerwiec 1998
Paduch J., Hunin M., Restructuration de l’empoi dans le secteur de l’acier en Pologne (Restrukturyzacja zatrudnienia w sektorze hutniczym w Polsce), recherché en gestion / badania
nad zarządzaniem, zeszyty francusko-polskie Przedsiebiorstwo-Rozwój-Transformacja, Université Pierre Mendès France de Grenoble / Uniwersytet Łódzki, 2001, nr 1
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– ukierunkowanie hutnictwa na zaspokojenie w pierwszym rzędzie potrzeb
rynku krajowego,
– unowocześnienie technologii oraz dostosowanie potencjału wytwórczego
i zatrudnienia do poziomu odpowiadającego możliwościom zbytu wyrobów,
– zabezpieczenie wymaganego poziomu ochrony środowiska przed szkodliwym wpływem produkcji hutniczej.
8.3.2. Zadania
Restrukturyzacja zatrudnienia
Program zakładał zmniejszenie zatrudnienia do poziomu wynikającego
z wielkości produkcji oraz głębokości stopnia przetworzenia i poziomu wydajności pracy porównywalnej z krajami Unii Europejskiej, co oznaczało, że
zatrudnienie zmniejszy się o blisko 40 tys. osób. Do realizacji tego celu zakładano wprowadzenie pakietu osłon socjalnych, który zgodnie z programem
wymagał środków finansowych w wysokości do 1,0 mld zł do poniesienia ze
środków budżetowych, inwestorów strategicznych i hut oraz ze źródeł pomocowych. Koniecznym było opracowanie szczegółowych planów zmniejszenia
zatrudnienia w poszczególnych hutach, opartych na systemie osłon socjalnych
zaproponowanym w Hutniczym Pakiecie Socjalnym (HPS).
Hutniczy Pakiet Socjalny (HPS), podpisany przez strony Porozumienia
w dniu 7 stycznia 1999 r. przewidywał:
• skrócenie okresu uprawniającego do świadczenia przedemerytalnego i podwyższenie jego wysokości do kwoty emerytury określonej w decyzji organu
ZUS dla pracowników zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładów pracy
z wymienionych zakładów hutniczych; okres skrócenia był różny w zależności od stopy bezrobocia w regionie,
• przeznaczenie środków budżetowych, w części której dysponentem był minister właściwy do spraw gospodarki, na dofinansowanie:
– odpraw ustawowych i nagród jubileuszowych, wypłacanych pracownikom zwalnianym z przyczyn zakładu pracy, przechodzącym na zasiłki
albo świadczenia przedemerytalne,
– jednorazowych odpraw bezwarunkowych wypłacanych pracownikom zatrudnionym na szczególnych stanowiskach lub w szczególnym charakterze,
– świadczeń na przekwalifikowanie (kontraktów szkoleniowych) oraz
związanych z tym świadczeniem jednorazowych odpraw warunkowych.
Pracownicy korzystający z kontraktów szkoleniowych zostali objęci szkoleniami oraz doradztwem zawodowym, finansowanym ze środków zewnętrznych, pracodawców oraz budżetowych.
Prywatyzacja przedsiębiorstw hutniczych, główne założenia
Program w części dotyczącej prywatyzacji, de facto warunkującej powodzenie całego Programu, zakładał:
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– zakończenie procedur prywatyzacyjnych do 2001 roku,
– przeprowadzenie szybkiej komercjalizacji istniejących przedsiębiorstw
państwowych,
– przeprowadzenie niezbędnej restrukturyzacji organizacyjno-prawnej zgodnie z zasadą oddzielenia działalności bezpośrednio produkcyjnej od działalności pomocniczej,
– prowadzenie prywatyzacji podmiotów hutniczych wszelkimi określonymi
prawnie ścieżkami, ze szczególnym uwzględnieniem trybu publicznego zaproszenia do rokowań.
Istotnym założeniem procesu prywatyzacji sektora stalowego było określenie koncepcji prywatyzacji Hut: Katowice S.A. oraz im. T. Sendzimira S.A.
Koncepcja ta zmierzała w kierunku ich konsolidacji. Indywidualne projekty
prywatyzacji pozostałych hut miały także umożliwiać konsolidacje w układzie kooperacyjnym, kapitałowym oraz subsektorowym.
Opracowując Program zakładano, że ulegną udoskonaleniu procedury prywatyzacji po planowanym wejściu w życie nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zakładającej:
– możliwość rozszerzenia metod prywatyzacji o procedurę podwyższania kapitału,
– skreślenie zapisów starej ustawy dotyczącej szczególnego statusu niektórych przedsiębiorstw i spółek, które w istocie ograniczyły proces prywatyzacji w hutnictwie.
Ochrona środowiska
Postanowienia Programu w części dotyczącej aspektów związanych z ochroną środowiska zakładały:
• pełne dostosowanie prawa ekologicznego w Polsce do obowiązującego
w Unii Europejskiej,
• zmianę redystrybucji funduszy ekologicznych w kierunku przekazywania
większości wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska na zrealizowanie
odpowiednio przygotowanych i udokumentowanych projektów proekologicznych w danym przedsiębiorstwie,
• zwiększenie stopnia decentralizacji zarządzania funduszami ekologicznymi w kierunku większych uprawnień przedsiębiorstw i samorządów lokalnych w celu ich najbardziej trafnego wykorzystania, szybkiego dostępu
oraz uniknięcia wysokich kosztów administracyjnych,
• wprowadzenie systemu depozytów ekologicznych dla wytwarzanych i gromadzonych odpadów, jako czynnika stymulującego unieszkodliwianie
ostatniego ogniwa w cyklu oczyszczania powietrza, wody i ścieków oraz zagospodarowania odpadów technologicznych,
• wprowadzenie proekologicznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem,
zgodnym z normą ISO 14000 oraz wymogu uzyskiwania odpowiedniego certyfikatu, jako elementu wzrostu atrakcyjności rynkowej przedsiębiorstwa.
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8.3.3. Koszty i źródła finansowania
Całkowity koszt restrukturyzacji hutnictwa w Polsce w latach 1998–2005
szacowano na około 12,0 mld zł. Na kwotę tą składały się koszty programu inwestycyjnego, ochrony środowiska, osłon socjalnych i dokapitalizowania hut.
Przewidywano następujące źródła finansowania programu:
– pożyczki bankowe z banków komercyjnych,
– środki inwestorów zewnętrznych i środki własne hut,
– środki budżetowe,
– środki pomocowe,
– emisja obligacji i akcji,
– fundusze ochrony środowiska.
Zarówno ograniczone środki budżetowe jak i znikome zasoby finansowe
przedsiębiorstw nie zapewniały finansowania restrukturyzacji. Również raczej sztywna pozycja banków nie sprzyjała pozyskaniu źródeł finansowania
najważniejszych dla osiągnięcia zakładanych celów przedsięwzięć, głównie
w zakresie wysoko przetworzonego produktu.
Pomoc publiczna oraz środki PHARE
Realizacja programu w okresie do końca 2003 roku wymagała zaangażowania znacznych środków inwestycyjnych oraz środków niezbędnych na osłony
socjalne procesu. Z uwagi na uzależnienie skali i kierunków pomocy publicznej od likwidacji posiadanych zdolności produkcyjnych w programie restrukturyzacji, pomoc ta miała być kierowana zgodnie z zasadami wynikającymi
z umów i porozumień międzynarodowych, tj. na:
– osłony socjalne restrukturyzacji sektora
200,0 mln zł,
– zmniejszanie negatywnego wpływu na stan środowiska
13,9 mln zł,
– badania i rozwój (pod warunkiem udostępniania danych) 110,0 mln zł.
8.3.4. Przebieg procesu i ocena efektów
Realizacja podstawowych zadań programowych miała odbywać się bez pomocy publicznej, lecz wyłącznie w ramach środków posiadanych lub możliwych do pozyskania przez huty i inwestorów strategicznych. Warunek ten
wynikał z protokołu nr 2 Układu Europejskiego.
Realizacja restrukturyzacji zatrudnienia współfinansowana była ze środków Phare w ramach programu Inicjatywa. Mimo uzgodnień z Komisją Europejską, że wsparcie to w 1999 r. stanowić będzie około 30% ogółu poniesionych
kosztów, ze względów proceduralnych, niezależnych od strony polskiej, współfinansowanie rozpoczęto dopiero w 2000 roku. Udział środków Phare w restrukturyzacji zatrudnienia polskiego hutnictwa oraz w związanym z tym
procesie aktywizacji zawodowej i systemie zachęt do tworzenia nowych miejsc
pracy nie przekroczył 10% ogółu poniesionych kosztów.
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Środki Programu zostały przeznaczone na wsparcie aktywnych działań socjalnych finansowanych ze środków budżetu państwa w postaci:
– przekwalifikowujących szkoleń zawodowych dla zwalnianych pracowników
(0,45 mln € w przypadku hutnictwa),
– aktywizujących osłon socjalnych – kontraktów szkoleniowych – świadczeń
na przekwalifikowanie w hutnictwie (3 mln €).
Część środków przeznaczona była na wsparcie tworzenia alternatywnych
miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP) poprzez:
– system refundacji składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz pracodawców zatrudniających byłych hutników (0,5 mln €),
– udzielanie przez wybrane instytucje regionalne preferencyjnych pożyczek
dla byłych pracowników rozpoczynających samodzielną działalność gospodarczą lub ich współmałżonków oraz małych i średnich przedsiębiorstw
planujących zatrudnienie pracowników hutnictwa, z którymi rozwiązano
umowę o pracę (1,5 mln € w przypadku hutnictwa),
– system dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych MSP
planującym zatrudnienie byłych hutników (3,5 mln € w przypadku hutnictwa),
– system subsydiowania usług doradczych dla podmiotów korzystających
z powyższych instrumentów (0,3 mln € w przypadku hutnictwa).
W okresie restrukturyzacji nie odnotowano znacznych sukcesów w prywatyzacji hut, szczególnie w zakresie pozyskania inwestorów strategicznych.
Proces prywatyzacji przebiegał głównie z wykorzystaniem mechanizmu zamiany wierzytelności na akcje w wyniku postępowań ugodowych. Brak było
sukcesywnie prowadzonej prywatyzacji, która umożliwiłaby sprywatyzowanie największych hut. Jednej z przyczyn należy upatrywać w braku oferty
prywatyzacyjnej, obejmującej skonsolidowaną część hutnictwa.
Tak prowadzony proces prywatyzacji, a w wielu przypadkach wynikający
z chaotycznego ratowania hut, doprowadził do rozdrobnienia struktur właścicielskich w wielu hutach, a tym samym do osłabienia wpływu właściciela na
proces restrukturyzacji. Doprowadziło to również w tych hutach do obniżenia
efektywności ekonomicznej ich funkcjonowania.
Program przyjęty przez Rząd Polski 30 czerwca 1998 roku został przekazany Komisji Europejskiej w tym samym dniu i 6 lipca 1998 roku zaprezentowany w Brukseli przedstawicielom krajów członkowskich. Program wzbudził
duże zainteresowanie, głównie jako pierwsze tego typu opracowanie przygotowane w jednym z krajów byłego bloku wschodniego, ale i szereg wątpliwości, zwłaszcza w odniesieniu do bardzo ambitnego programu inwestycyjnego
i źródeł jego finansowania.
Rząd zdawał sobie sprawę z niedoskonałości tego Programu i podjął próbę
przekonania wybranych krajów członkowskich do przyjętych założeń. W okresie wrzesień – październik 1998 przeprowadzono akcję lobbingową w Niem-
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czech, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii, gdzie
przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki w randze podsekretarzy stanu prowadzili rozmowy z przedstawicielami danych krajów odpowiadających im
rangą, a wsparcie merytoryczne w tych rozmowach zapewniali eksperci Instytutu Metalurgii Żelaza63. W trakcie akcji lobbingowej najczęściej poruszanymi zagadnieniami przez partnerów zagranicznych były:
• brak viability poszczególnych hut,
• wątpliwości co do możliwości ściągnięcia kapitału prywatnego do sfinansowania programu,
• harmonogram obniżania stawek celnych niezgodny z początkowymi założeniami,
• założenie zbyt dużego stopnia (85%) zaspokajania potrzeb rynkowych na
wyroby stalowe przez krajowych producentów,
• źle oszacowana wielkość pomocy publicznej, a tym samym prawdopodobna
konieczność obniżenia zdolności produkcyjnej w zamian za pomoc publiczną.
• zbyt niska redukcja zatrudnienia przy prognozowanej wielkości produkcji,
• zbyt optymistyczny rynek w świetlne ostatnich kryzysów,
• mało realny sposób sfinansowania Programu ze względu na zbyt duży
udział zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty bankowe),
• zbyt mała założona redukcja zatrudnienia, mająca na celu uzyskanie docelowo zatrudnienia na poziomie 40 tys. osób, gdyż przy podobnym poziomie produkcji stali powinno pracować znacznie mniej osób (np. w Hiszpanii
przy podobnym poziomie produkcji pracowało około 20 tys. osób),
• brak bardzo wąskiej specjalizacji, która mogłaby być szansą dla małych hut
w Polsce,
• nierealne założenie, że prywatyzacja nastąpi przed osiągnięciem viability;
jeśli rzeczywiście tak będzie to inwestorzy poproszą o pomoc publiczną na
restrukturyzację kupionych hut, a to będzie oznaczało konieczność redukcji
zdolności produkcyjnych MMP.
(MMP – Maksymalna Możliwa Produkcja roczna jest to maksymalna produkcja, która może być osiągnięta w ciągu danego roku w normalnych warunkach roboczych, z uwzględnieniem napraw, konserwacji oraz zwykłych dni
wolnych od pracy, za pomocą urządzeń dostępnych na początku roku, biorąc
pod uwagę również dodatkową produkcję urządzeń, które wejdą do pracy,
oraz istniejące urządzenia, które zostaną definitywnie zlikwidowane w ciągu
roku. Rozwój produkcji jest oparty na prawdopodobnych proporcjach składu
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wsadu dla każdego rozważanego urządzenia oraz na założeniu, że surowce
będą dostępne)64.
Generalnie stwierdzono, że Program jest wiarygodny, chociaż wymaga dopracowania i wprowadzeniu wielu korekt. Przedstawiciele lobbingowanych
krajów w trakcie prowadzonych rozmów wyrazili swoje poparcie dla przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W rozmowach przebijała również obawa
przed nadmiernym rozwojem polskiego hutnictwa (w Programie zbyt duży
nacisk położono na rozwój produkcji blach taśmowych walcowanych na gorąco – przewidywany wzrost zdolności produkcyjnych MMP o 2 mln ton; poziom
produkcji zapewniający 85% pokrycia potrzeb rynku wewnętrznego – zbyt
mała przestrzeń pozostawiona na import z krajów „starej” Unii, a w przypadku mniejszego zużycia na rynku krajowym, zbyt duże możliwości eksportowe;
rada przedstawicieli hiszpańskich: „może lepszym rozwiązaniem w przypadku niektórych hut byłoby ich zamknięcie zamiast kosztownego osiągania wysokiej jakości ich produkcji”), które mogłoby stanowić zbyt dużą konkurencję
dla hutnictwa krajów „starej” Unii.
Zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej, nierozłączną częścią Programu były indywidualne programy restrukturyzacji hut objętych programem –
tzw. biznesplany. Struktura tego dokumentu, opracowana w IMŻ65, została
najpierw zaakceptowana przez Ministerstwo Gospodarki, a następnie Komisję
Europejską. Biznesplany poszczególnych hut opracowywane były w okresie II
połowa 1998 – i połowa 1999, przy czym znaczną część tych opracowań wykonano
w IMŻ66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,79, 80, 81, 82.
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Szulc W., Garbarz B., Paduch J., Stępień J., Wdrażanie Programu Restrukturyzacji Przemysłu Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce, Sprawozdanie IMŻ nr B-01052/BG, Gliwice 1998, praca
niepublikowana, zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki
Paduch J., Szulc W., Garbarz B., Stępień J., Wykonanie analiz oraz opracowanie programu
restrukturyzacji zatrudnienia w Hucie Łaziska S.A. zgodnie z wymogami Unii Europejskiej,
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Garbarz B., Szulc W., Paduch J., Stępień J., Wykonanie analiz i opracowań dla przygotowania programu restrukturyzacji Huty Bankowa zgodnie z wymogami Unii Europejskiej,
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Garbarz B., Szulc W., Paduch J., Stępień J., Program restrukturyzacji Huty Częstochowa
S.A. zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, Sprawozdanie IMŻ nr B-01035/BM, Gliwice
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Szulc W., Garbarz B., Paduch J., Stępień J., Program restrukturyzacji Huty Cedler S.A. zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, Sprawozdanie IMŻ nr B-01039/BG, Gliwice 1998, praca
niepublikowana, zleceniodawca Huta Cedler
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Garbarz B., Szulc W., Paduch J., Stępień J., Wykonanie analiz i opracowań dla przygotowania programu restrukturyzacji Huty Batory S.A. zgodnie z wymogami Unii Europejskiej,
Sprawozdanie IMŻ nr B-01050/BM, Gliwice 1999, praca niepublikowana, zleceniodawca Huta
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Garbarz B., Szulc W., Paduch J., Stępień J., Wykonanie analiz i opracowań dla przygotowania programu restrukturyzacji Huty Andrzej S.A. zgodnie z wymogami Unii Europejskiej,
Sprawozdanie IMŻ nr B-01055/BM, Gliwice 1999, praca niepublikowana, zleceniodawca Huta
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Paduch J., Szulc W., Garbarz B., Stępień J., Wykonanie analiz i opracowań dla przygotowania programu restrukturyzacji Huty Zygmunt S.A. zgodnie z wymogami Unii Europejskiej,
Sprawozdanie IMŻ nr B-01056/BM, Gliwice 1999, praca niepublikowana, zleceniodawca Huta
Zygmunt
Szulc W., Garbarz B., Paduch J., Stępień J., Opracowanie programu restrukturyzacji Huty
Jedność S.A., sprawozdanie IMŻ nr NE-00106/BG, Gliwice 1999, praca niepublikowana, zleceniodawca Huta Jedność
Stępień J., Szulc W., Opracowanie drugiej wersji Biznes Planu dla programu Restrukturyzacji Huty Pokój S.A. według dostarczonych danych, Sprawozdanie IMŻ nr B-01062/BM, Gliwice
1999, praca niepublikowana, zleceniodawca Huta Pokój
Garbarz B., Szulc W., Paduch J., Stępień J., Wykonanie analiz i opracowań dla przygotowania programu restrukturyzacji Huty Ostrowiec S.A. zgodnie z wymogami Unii Europejskiej,
sprawozdanie IMŻ nr B-01063/BM, Gliwice 1999, praca niepublikowana, zleceniodawca Huta
Ostrowiec
Garbarz B., Paduch J., Szulc W. Stępień J., Wykonanie analizy opracowań dla przygotowania programu restrukturyzacji Huty „Zawiercie” S.A. zgodnie z wymogami Unii Europejskiej,
Sprawozdanie IMŻ nr NE-00107/BM, Gliwice 1999, praca niepublikowana, zleceniodawca
Huta Zawiercie
Szulc W., Garbarz B., Paduch J., Stępień J., Wykonanie analiz i opracowań dla przygotowania programu restrukturyzacji Huty Florian S.A. zgodnie z wymogami Unii Europejskiej,
sprawozdanie IMŻ nr NE-00115/BG, Gliwice 1999, praca niepublikowana, zleceniodawca
Huta Florian
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Opracowane indywidualne programy restrukturyzacji – biznesplany hut
zostały przekazane Komisji Europejskiej, która zleciła ich analizę i ocenę
brytyjskiej firmie EuroStrategy Consultants z Londynu (ESC). Firma ESC
przedstawiła swój raport w październiku 1999 roku83. Konsultant sporządził
ocenę viability indywidualnych hut w oparciu o ich biznesplany, które zgodnie z założeniami miały zawierać wielkość sprzedaży i przewidywaną wartość
sprzedaży, program inwestycyjny, standardowe sprawozdania finansowe,
a także założenia ekonomiczne i rynkowe. Ocenie podlegało 15 biznesplanów, z czego konsultant ocenił 13. W raporcie Konsultant stwierdzał, że huty
Baildon i Jedność są nie do uratowania, natomiast biznesplany hut Batory,
Ostrowiec, Zawiercie, Buczek, Cedler i Łabędy, po wprowadzeniu stosunkowo
niewielkich zmian, mogą być zrealizowane i doprowadzą do „uzyskania trwałej efektywności ekonomicznej” – viability.
Strona polska dokonała własnej oceny biznesplanów poszczególnych hut84.
Stwierdzono, że biznesplany zostały opracowane zgodnie z wymaganą strukturą. Część z nich nie zawierała analizy viability, jednak zawarto w nich szereg projekcji finansowych, z których w sposób pośredni można wnioskować
o sytuacji finansowej i rynkowej tych hut po zakończeniu procesu restrukturyzacji, tj. po roku 2005. Przedstawione w biznesplanach dane w wielu
obszarach różniły się z danymi zawartymi w Programie. Dotyczyło to przykładowo poziomu zdolności produkcyjnych na 2005 rok oraz planowanych do
realizacji programów inwestycyjnych. W zakresie zdolności najpoważniejsza
niespójność dotyczyła obniżenia docelowych zdolności produkcyjnych MMP
blach taśmowych walcowanych na gorąco w Hucie im. T. Sendzimira o 500
tys. ton/rok do poziomu 4 000 tys. ton/rok. W odniesieniu do planowanych
nakładów inwestycyjnych wartość większości planowanych przedsięwzięć podano większe niż pierwotnie, a także przesunięto w czasie lub z rezygnowano
z realizacji:
• Huta Bankowa
przesunięcie czasowe budowy linii kół monoblokowych,
• Huta Batory
rezygnacja z budowy w okresie 1999–2005 walcowni blach zimnych
SONK,
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Komisja Europejska, Departament Stosunków Zewnętrznych, Projekty Europejskie (Europa Centralna, Wschodnia, Bałkany i Wspólnota Niepodległych Państw), PHARE – Polityka
Strukturalna i Wspieranie Infrastruktury, Evaluation of the individual restructuring plans in
the Polish Steel Sector – Summary Report; Ocena Indywidualnych Planów Restrukturyzacyjnych w Polskim Sektorze Stalowym, kontrakt: 99.0085.00, raport skrócony, Październik 1999,
EUROSTRATEGY CONSULTANTS
Szulc W., Garbarz B., Paduch J. Stępień J., Analiza indywidualnych programów restrukturyzacji hut pod kątem ich realności, efektywności i zgodności z programem rządowym, Sprawozdanie IMŻ nr B-01064/BG/99, Gliwice 1999, praca niepublikowana, zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki
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• Huta Gliwice
rezygnacja z budowy linii do kół monoblokowych,
• Huta Łabędy
rezygnacja z budowy czwartej żyły maszyny COS w Elstal-Łabędy,
• Huta Sendzimira
rezygnacja z budowy maszyny COS nr 2,
• Huta Stalowa Wola
przesunięcie kompleksowej modernizacji linii wytwarzania stali specjalnych i wyrobów długich na lata późniejsze.
Program zakładał możliwość pełnego zrealizowania zaplanowanych w poszczególnych hutach programów inwestycyjnych. Konsekwencją tego faktu
było zaplanowanie uzyskania wysokiej jakości wyrobów i konkurencyjnego
poziomu kosztów ich wytwarzania. Te atuty polskich wyrobów hutniczych legły u podstaw założenia, że polskie hutnictwo w 85% zapewni dostawy wyrobów hutniczych na rynek krajowy.
Głównym źródłem sfinansowania zaplanowanego programu inwestycyjnego miała być prywatyzacja hut z udziałem inwestorów strategicznych. Jednak
opóźnienia w tym procesie i w wielu przypadkach brak realnej perspektywy
pozyskania inwestorów strategicznych, czyniły coraz mniej prawdopodobną
możliwość zrealizowania tego procesu w założonym czasie, tj. do końca 2001
roku. Z tego wynikła konieczność opracowania Zaktualizowanego Programu,
który bazowałby na realnych możliwościach finansowych hut. Założono, że celem opracowania realistycznego, Zaktualizowanego Programu restrukturyzacji sektora hutniczego powinno być uwzględnienie realnego programu inwestycyjno-modernizacyjnego i dostosowanego do tego potencjału wytwórczego,
programu produkcyjnego polskich hut.
Realizacja Programu została sformalizowana poprzez zawarcie w czerwcu
1999 roku porozumień pomiędzy Ministrem Gospodarki a poszczególnymi hutami, przy czym indywidualny program restrukturyzacji danej huty stanowił
integralną część porozumienia, a huta zobowiązywała się go realizować. Dodatkowo porozumienie zawierało cztery załączniki, w których sprecyzowano
zadania wynikające z Programu i biznesplanu huty:
– załącznik 1 – program produkcji towarowej wyrobów,
– załącznik 2 – program restrukturyzacji techniczno-technologicznej,
– załącznik 3 – program zmian organizacyjnych i prywatyzacji,
– załącznik 4 – program restrukturyzacji zatrudnienia.
Zarządy hut zobowiązywały się również do okresowego udostępniania informacji dotyczących procesu wdrażania Programu i biznesplanu, a stosownie do potrzeb wynikających z sytuacji rynkowej i wniosków z monitoringu
wdrażania Programu, do okresowego aktualizowania swoich biznesplanów
w uzgodnieniu z Ministrem Gospodarki.
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Istotnym elementem porozumienia było zobowiązanie Ministra Gospodarki do wsparcia procesu restrukturyzacji zatrudnienia dotacjami budżetowymi na warunkach określonych w odpowiednich aktach wykonawczych, które
miały być przygotowane przez Ministra Gospodarki.
Konsekwencją niewywiązania się hut z realizacji zapisów porozumienia,
a więc wdrożenia Programu, była konieczność zwrotu dotacji budżetowych
wraz z należnymi odsetkami.
Przed zawarciem porozumień treść załączników była szczegółowo analizowana85. W wyniku tych analiz określono, dla których hut treść załączników
jest gotowa i porozumienia mogą być zawierane, dla których hut treść załączników wymaga uzupełnień i/lub zmian, a dla których hut treść załączników
w ogóle nie nadaje się do zawarcia porozumienia – były to huty: Gliwice (Huta
nie przygotowała indywidualnego programu restrukturyzacji), Małapanew
(biznesplan Huty nie został udostępniony do oceny wraz z porozumieniem),
Szczecin – (Huta nie przedstawiła programu swojej restrukturyzacji, ani nie
przedstawiła propozycji porozumienia w zakresie programu sprzedaży wyrobów, zdolności produkcyjnych MPP i nakładów inwestycyjnych) i Zabrze
(Huta nie przedstawiła indywidualnego programu restrukturyzacji, ani nie
przedstawiła propozycji porozumienia).
Zgodnie z zapisami porozumienia, w latach 1999–2001, prowadzono monitoring procesu wdrażania programu oraz indywidualnych programów restrukturyzacji hut. W imieniu i na zlecenie Ministerstwa Gospodarki monitoring realizowany był przez zespół specjalistów Instytutu Metalurgii Żelaza
w Gliwicach, którym kierował autor niniejszej monografii.
Monitorowanie procesu restrukturyzacji sektora hutniczego zostało w części ustawowo włączone do Programu Badań Statystycznych86, według procedury i klasyfikacji zgodnej ze standardami Eurostatu, EKG ONZ i OECD.
Dane statystyczne zbierane były w następującym zakresie:
– nakłady inwestycyjne; główne przedsięwzięcia inwestycyjno-modernizacyjne oraz wyłączeniowe,
– poziom i struktura zatrudnienia,
– stan własnościowy,
– emisja i redukcja zanieczyszczeń,
– zdolności produkcyjne i wielkość produkcji,
– postęp technologiczny.
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Szulc W., Garbarz B., Paduch J. Stępień J., Analiza indywidualnych programów restrukturyzacji hut pod kątem ich realności, efektywności i zgodności z programem rządowym, Sprawozdanie IMŻ nr B-01064/BG/99, Gliwice 1999, praca niepublikowana, zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 1998 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999, Dz.U. nr 129, poz. 854, 1998
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Monitorowanie realizacji Programu i jego kolejnych aktualizacji przeprowadzono w latach według stanu na 30 czerwca każdego roku: 199987, 200088,
200189. Kierowany przez autora monografii zespół sformułował następujące
wnioski i zalecenia90, 91, 92:
• Rok 1999:
– Wobec dynamicznie rozwijającego się zużycia wyrobów hutniczych przez
polską gospodarkę i zdecydowanej woli wdrażania Programu Restrukturyzacji, stwierdzono brak podstaw do rewizji docelowych prognoz zamieszczonych w Programie Restrukturyzacji Przemysłu Hutnictwa Żelaza i Stali z czerwca 1998.
– Z analizy sytuacji finansowej hut w roku 1998 i w okresie 5 miesięcy 1999
wynikał brak środków na wniesienie udziału w wysokości 30% nakładów
potrzebnych na sfinansowanie programów restrukturyzacji. Przy małych zyskach i wysokim stopniu zadłużenia, tylko niektóre z hut mogłyby realizować swoje programy restrukturyzacji, korzystając ze środków
pochodzących z kredytów długoterminowych. Tym samym szczególnego
znaczenia nabierała konieczność przyspieszenia procesu prywatyzacji
i pozyskiwania inwestorów strategicznych.
– W roku 1998 jak również w pierwszych pięciu miesiącach roku 1999 żadna z analizowanych hut nie spełniła kryteriów testu viability. Wskaźniki
viability za okres 5 miesięcy 1999 roku uległy pogorszeniu w porównaniu z wartościami za rok 1998.
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Szulc W., Paduch J., Garbarz B., Stępień J., Program Restrukturyzacji Przemysłu Hutnictwa
Żelaza i Stali w Polsce (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 czerwca 1998) stan realizacji
na dzień 30 czerwca 1999 roku według monitoringu przebiegu procesu oraz wytyczne dalszej
realizacji „Programu…” z uwzględnieniem sytuacji rynkowej, Sprawozdanie IMŻ nr B-01071/
BG, Gliwice 1999, praca niepublikowana, zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki
Szulc W., Paduch J., Garbarz B., Stępień J., Program restrukturyzacji Przemysłu Hutnictwa
Żelaza i Stali w Polsce (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 czerwca 1998) – stan realizacji na dzień 30 czerwca 2000 według monitoringu przebiegu procesu oraz wytyczne dalszej
realizacji Programu, Sprawozdanie IMŻ nr B-01083/BG, Gliwice 2000, praca niepublikowana,
zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki
Szulc W., Paduch J., Garbarz B., Stępień J., Program restrukturyzacji Przemysłu Hutnictwa
Żelaza i Stali w Polsce – stan realizacji na dzień 30.06.2001 według monitoringu przebiegu
procesu oraz wytyczne dalszej realizacji Programu z uwzględnieniem sytuacji rynkowej, Sprawozdanie IMŻ nr B-01105/BG, Gliwice 2001, praca niepublikowana, zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki
Garbarz B., Szulc W., Tokarz T., Łaszczyk W., Dąbrowski K., Wdrażanie programu restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce. Stan do kwietnia 1999, Rynek stali –
Przegląd Krajowy, 1999
Garbarz B., Szulc W., Łaszczyk W., Torz T., Talarek R., Zaawansowanie restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali w stosunku do stanu zagospodarowania do osiągnięcia w 2005
roku, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2000, t. 67, nr 10
Garbarz B., Szulc W., Łaszczyk W., Torz T., Talarek R., Stan restrukturyzacji polskiego sektora stalowego, Rynek stali – Przegląd Krajowy, 2000, nr 7–8
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– Ze względu na potrzebę weryfikacji programów inwestycyjnych, produkcyjnych, restrukturyzacji zatrudnienia oraz zmianę strategii przekształceń własnościowych, zalecono aktualizację biznesplanów poszczególnych
hut i przedstawienia wskaźników viability do dnia 30.03.2000.
– W przypadku braku zaplanowanych efektów restrukturyzacji w ciągu
kolejnych miesięcy 1999 roku i pierwszej połowy roku 2000, Program
Restrukturyzacji powinien zostać skorygowany przy uwzględnieniu bieżącej sytuacji poszczególnych hut.
• Rok 2000:
– Pomimo poprawy stanu finansowego hut w I połowie 2000 roku w wyniku wzrostu sprzedaży i tym samym uzyskania pozytywnego wyniku
na działalności operacyjnej, stan ten nadal był niekorzystny. W związku
z wysokimi kosztami finansowymi uzyskano ujemny wynik finansowy
brutto, przy czym 13 hut objętych programem osiągnęło ujemny wskaźnik bazowego potencjału dochodowego. Zarządy tych hut powinny podjąć
zdecydowane działania na rzecz przywrócenia rentowności z działalności
operacyjnej.
– Na skutek złego stanu finansowego hut, od 1999 roku proces restrukturyzacji techniczno-technologicznej praktycznie został wstrzymany. Uniemożliwiało to uzyskanie trwałej konkurencyjności jakościowej i cenowej
wyrobów sektora i utrudniało zwiększanie poziomu dostaw krajowych,
nawet przy rosnącym zużyciu jawnym.
– Wyniki monitoringu wykazały, że w stosunku do przyjętego Programu,
w latach 1999–2000 nastąpiło znaczne przyspieszenie restrukturyzacji
zatrudnienia oraz związane z tym podwyższenie kosztów osłon socjalnych ponoszonych przez huty.
– W latach 1998–2000 zakończony został proces komercjalizacji polskich
hut, natomiast postęp prywatyzacji polegał głównie na przejęciu części akcji Skarbu Państwa przez wierzycieli hut w wyniku postępowań
ugodowych. Huta Zygmunt S.A. została postawiona w stan upadłości,
a Huta Gliwice S.A. w stan likwidacji.
– Przekształcenia organizacyjne w większości polskich hut dokonywały się
na zasadzie wdrażania metody outsourcingu, polegającej na wykorzystywaniu w działalności podstawowej firmy systemu usług zewnętrznych.
Przebudowa struktury hut polegała na wydzielaniu spółek obejmujących wydziały i działy realizujące usługi. W kilku hutach zastosowano
bardziej radykalną przebudowę struktury organizacyjnej, na zasadzie
podziału na odrębne spółki produkcyjne.
– W monitorowanym okresie polskie huty nie korzystały ze specjalnych
środków prawnych naruszających reguły wolnej konkurencji określone
przez Światową Organizację Handlu.
– Niektóre podmioty objęte Programem straciły zdolność do funkcjonowania na rynku i wymagały natychmiastowego wdrożenia programów na-
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prawczych. Dotyczyło to głównie hut: Baildon, Jedność, HSW Z-d Hutniczy, Łaziska, Częstochowa i Elstal – Łabędy (spółka założona przez Hutę
Łabędy S.A. i Stalexport S.A. – obecnie Ferrostal Sp. z o.o.).
– Brak postępu procesu prywatyzacji i opóźnienia realizacyjne programu inwestycyjnego stworzyły konieczność opracowania i ewentualnego
wdrożenia alternatywnych scenariuszy restrukturyzacji sektora. Zasugerowano potrzebę opracowania Zaktualizowanego Programu Restrukturyzacji Przemysłu Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce.
• Rok 2001:
– Nastąpiło pogorszenie stanu finansowego hut w pierwszych pięciu miesiącach 2001 roku w stosunku do roku 2000, w wyniku spadku sprzedaży
i tym samym uzyskania negatywnego wyniku na działalności operacyjnej. Ponadto wysokie koszty finansowe spowodowały pogłębienie ujemnego zysku netto.
– Na skutek złego stanu finansowego hut proces restrukturyzacji techniczno-technologicznej praktycznie został wstrzymany. Uniemożliwiało
to uzyskanie trwałej konkurencyjności jakościowej i cenowej wyrobów
sektora i utrudniało zwiększanie poziomu dostaw krajowych i eksportu.
– Zatrudnienie w I półroczu 2001 roku zmniejszyło się w hutach objętych
HPS-em o 2,2 tys. osób w stosunku do stanu na 31.12.2000. Sumaryczne
zatrudnienie na dzień 30.06.2001 w hutach objętych HPS-em wyniosło
około 36,5 tys. osób.
– Dalsza restrukturyzacja sektora stalowego w Polsce należy prowadzić
w oparciu o „Program Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali – Aktualizacja 2001, przyjęty przez Rząd RP 5 czerwca 2001 roku.
Badania monitorujące wspomagana były dodatkowymi analizami, głównie
w zakresie zmian rynkowych93, 94.
8.3.5. Zastosowana metodyka realizacyjna
W odniesieniu do prac nad opracowaniem Programu z 1998 roku zastosowano następujące metodyki realizacyjne:
– analizy w zakresie prognozy polskiego rynku do 2005 roku mające na celu
skorygowanie założeń i wielkości docelowej chłonności rynku przygotowanej przez konsultanta Komisji Europejskiej – firmy Beddows & Company
(wykorzystanie metody sektorowej, analogowej i korelacyjnej),
– analizy zdolności produkcyjnych MMP,
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Garbarz B., Szulc W., Rębiasz B., Analiza rynku krajowego wyrobów hutniczych w roku 1998
i pierwszej połowie roku 1999 na tle rynku światowego, Rynek stali – Przegląd Krajowy, 1999,
t. 3, nr 9
Garbarz B., Szulc W., Rębiasz B., Rynek wyrobów hutniczych w I półroczu 2001, Rynek Stali
– Przegląd Krajowy, 2001
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– analizy programów inwestycyjnych poszczególnych hut, na podstawie których opracowano program inwestycyjny hutnictwa zamieszczony w Programie,
– analizy wariantowe różnych potencjalnych scenariuszy rozwoju sektora do
2005 roku (np. konsolidacji hut Katowice i Sendzimira; brak konsolidacji
obu hut i postanie trzeciego podmiotu wyposażonego w linię do zintegrowanego odlewania i walcowania blach) i niezbędne analizy techniczne (MMP,
inwestycje, przepływy materiałowe) do oceny wykonalności tych scenariuszy.
Przy opracowywaniu indywidualnych programów restrukturyzacji hut zastosowano:
– analizy rynkowe w zakresie określania rynkowej pozycji konkurencyjnej
hut,
– analizy zdolności produkcyjnych MMP,
– analizy programów inwestycyjnych,
– analizy wyposażenia technicznego.
Oceny biznesplanów dokonano zgodnie z metodyką przedstawioną w rozdziale 6.
Ocena załączników przygotowanych przez huty do porozumień pomiędzy
Ministrem Gospodarki a zarządami hut o realizacji zatwierdzonego indywidualnego programu restrukturyzacji prowadzona była metodami adekwatnymi do poszczególnych analizowanych złączników do porozumienia w odniesieniu do oceny zgodności:
– programu produkcji całkowitej i towarowej z Programem z 1998 roku,
– programu restrukturyzacji techniczno-technicznej z Programem z 1998
roku, zwłaszcza w odniesieniu do poziomu zdolności produkcyjnych MMP
oraz zaplanowanych programów inwestycyjnych,
– programu zmian organizacyjnych (np. outsourcing) i prywatyzacji,
– programu restrukturyzacji zatrudnienia i oszacowanych kosztów tego procesu.
W celu monitorowania wdrażania poszczególnych elementów Programu
z 1998 roku i jego kolejnych aktualizacji oraz jego nadzorowania i okresowej
aktualizacji stosowano badania wszystkich spółek metodą ankietową na podstawie opracowanego wzoru ankiet w następującym zakresie:
• Restrukturyzacja organizacyjna i przekształcenia własnościowe w okresie
wdrażania objętym analizą.
• Postęp restrukturyzacji zatrudnienia w okresie wdrażania objętym analizą.
• Standing finansowy za okres wdrażania objęty analizą.
• Pomoc publiczna uzyskana w okresie wdrażania objętym analizą.
• Postęp realizacji programu inwestycyjnego w okresie wdrażania objętym
analizą.
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• Zmiany programu inwestycyjnego w stosunku do Programu Restrukturyzacji Przemysłu Hutnictwa Żelaza i Stali z czerwca 1998.
• Aktualny program inwestycyjny.
• Dokumentacja źródeł finansowania programu inwestycyjnego.
• Zmiany zdolności produkcyjnych MPP w okresie wdrażania objętym analizą.
• Wielkość produkcji całkowitej i towarowej w okresie wdrażania objętym
analizą.
Analiza i ocena uzyskiwanych danych wymagała zastosowania m.in. następujących metod realizacyjnych:
– analizy rynkowe w zakresie zgodności produkcji całkowitej i towarowej
z założeniami,
– analizy stanu zdolności produkcyjnych,
– analizy programów inwestycyjnych.
Analizy te wykonywane jako analizy ex post służyły m.in. do wypracowania zaleceń i rekomendacji ułatwiających hutom wypełnienie zobowiązań restrukturyzacyjnych zapisanych w indywidualnym biznesplanie i porozumieniu z Ministrem Gospodarki.

8.4. PROGRAM RESTRUKTURYZACJI HUTNICTWA ŻELAZA
I STALI – AKTUALIZACJA 2001, AKTUALIZACJA 2002
ORAZ MODYFIKACJA 2002
Realizacja programu z czerwca 1998 roku nie przebiegała zgodnie z założeniami. Zwracano na to uwagę już w 1999 roku w trakcie analizy indywidual84
nych programów restrukturyzacji hut (biznesplanów) .
Brak pozyskania zewnętrznych inwestorów strategicznych i związanych z tym
środków finansowych, w połączeniu ze znacznym obniżeniem tempa rozwoju,
spowodowały pogłębienie kryzysu finansowego w hutnictwie. W tej sytuacji
koniecznym stała się pilna weryfikacja założeń restrukturyzacji. Zbliżający
się termin akcesji do Unii Europejskiej spowodował konieczność ściślejszej
niż do tej pory współpracy z Komisją Europejską.
W okresie czerwiec 2001 – listopad 2002 zostały opracowane i przyjęte przez
Rząd RP trzy programy restrukturyzacji hutnictwa:
• Program Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali – Aktualizacja 2001,
przyjęty przez rząd 5 czerwca 2001 roku39,
• Program Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali – Aktualizacja 2002,
przyjęty przez rząd 1 marca 2002 roku40,
• Modyfikacja Programu Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali, przyjęta
przez rząd 5 listopada 2002 roku41.
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8.4.1. Aktualizacja 200139
Pierwszą wersję aktualizacji programu z 2001 roku opracowano już w kwietniu 2000 roku jako Zaktualizowany Programu Restrukturyzacji Przemysłu
Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce95. Podstawą aktualizacji była analiza indywidualnych programów restrukturyzacji hut (biznesplanów), które zostały
opracowane w okresie II połowa roku 1998 – i połowa roku 1999, a więc już po
przyjęciu Programu z czerwca 1998 roku.
W sierpniu 1999 roku Rząd RP przyjął założenia Narodowego Programu Rozwoju (NPR) na lata 1999–2006. Model kształtowania rozwoju zawarty w NPR
zbliżony był do modeli stosowanych w Unii Europejskiej (łącznie z możliwościami jakie daje wykorzystanie środków pochodzących z funduszy europejskich – w tym z funduszy strukturalnych – na cele zgodne z rozporządzeniami Komisji Europejskiej) i odnosił się m.in. do strategii działań określonych
w przyjętych przez Rząd programach restrukturyzacji sektorów.
Mając na uwadze zbieżność okresu restrukturyzacji sektora z NPR i związaną z tym możliwość skorzystania ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, wystąpiła konieczność aktualizacji programu restrukturyzacji sektora w kierunkach zgodnych z celami przyjmowanymi w Unii Europejskiej. Miało to usprawnić przygotowanie dokumentów
niezbędnych dla wykorzystania środków pomocowych w momencie, gdy taka
możliwość się pojawi.
Celem aktualizacji programu było określenie istniejących i niezbędnych mechanizmów, umożliwiających doprowadzenie do zakończenia procesu restrukturyzacji sektora, a także wyznaczenia miejsca poszczególnym uczestnikom
procesu na tle stanu sektora i sytuacji rynkowej, przy czym rola Rządu RP
miała się ograniczać do określenia zakresu stosowanych instrumentów oraz
zachęt. W wyniku dekoniunktury spowodowanej kryzysem lat 1998–1999,
hutnictwo polskie utraciło tradycyjne rynki eksportowe w odniesieniu do półwyrobów i wyrobów długich, a równocześnie w sposób istotny wzrósł konkurencyjny cenowo import z państw WNP na rynek polski. Związane to było
z utratą przez te państwa innych rynków eksportowych (np. USA) na skutek
wprowadzenia na tych rynkach procedur antydumpingowych.
W oparciu o sytuację ekonomiczno-finansową hut, wyniki analizy aktualnego
i prognozowanego rynku stalowych wyrobów hutniczych oraz urealnienie planów inwestycyjnych, zweryfikowano ofertę produkcyjną hut w zakresie ilości,
asortymentu i jakości wyrobów w stosunku do zmieniających się wymagań
rynku krajowego i możliwości eksportowych. Zaktualizowany Program wyznaczał kierunki przekształceń w sektorze, natomiast nie zawierał szczegóło95

Garbarz B., Szulc W., Paduch J., Stępień J., Opracowanie propozycji Zaktualizowanego Programu Restrukturyzacji Przemysłu Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce z wykorzystaniem analiz biznes planów hut, Sprawozdanie IMŻ nr B-01085/BM, Gliwice 2000, praca niepublikowana, zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki
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wych planów operacyjnych na poziomie poszczególnych hut. Programy rozwojowe i naprawcze oraz szczegółowe procedury przekształceń organizacyjnych
i własnościowych hut zawarte zostały w biznesplanach, do opracowania których obwiązującym dokumentem odniesienia był Zaktualizowany Program
Restrukturyzacji.
W Zaktualizowanym Programie Restrukturyzacji zasadniczym elementem
pozostawał proces prywatyzacji.
Podstawę strategii w Zaktualizowanym Programie Restrukturyzacji stanowiły:
• Program Restrukturyzacji Przemysłu Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 30 czerwca 1998 roku,
• wyniki monitorowania pierwszego roku wdrażania Programu (tj. wg stanu
na 30.06.199987),
• bieżąca sytuacja finansowo-ekonomiczna hut,
• ustalenia z dnia 17 lutego 1999 roku zawarte w Ministerstwie Skarbu Państwa pomiędzy Hutą Katowice S.A. a Hutą Sendzimira S.A. (17.02.1999
roku zawarto porozumienie pomiędzy hutami Katowice S.A. i Sendzimira
S.A., w którym uzgodniono współpracę pomiędzy obiema hutami, polegająca na dostawach wsadowych z Huty Katowice do Huty Sendzimira po
wyłączeniu z eksploatacji części surowcowej Huty Sendzimira),
• stan zaawansowania przyjętych procedur prywatyzacyjnych,
• programy hut przygotowywane w oparciu o uzgodnienia z potencjalnymi
inwestorami strategicznymi,
• wyniki analiz indywidualnych biznesplanów hut.
Przyjęta strategia określała następujące główne cele restrukturyzacji hutnictwa, zgodne z założeniami Programu z 30 czerwca 1998 roku:
• uzyskanie trwałości miejsc pracy w sektorze dzięki osiągnięciu konkurencyjności na otwartym rynku krajowym i na rynku międzynarodowym poprzez:
– zwiększenie efektywności ekonomicznej poszczególnych hut,
– poprawę jakości i unowocześnienie asortymentu produkcji,
– przekształcenie struktury własnościowej hut w kierunku własności prywatnej;
• ukierunkowanie hutnictwa na zaspokojenie w pierwszej kolejności potrzeb
rynku krajowego;
• unowocześnienie technologii oraz dostosowanie potencjału wytwórczego
i zatrudnienia do poziomu odpowiadającego możliwości zbytu wyrobów;
• zabezpieczenie wymaganego poziomu ochrony środowiska przed szkodliwym wpływem produkcji hutniczej.
Za pożądany, docelowy stan hutnictwa uznano taki, w którym huty:
• funkcjonują w sposób ekonomicznie efektywny,
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• posiadają poziom zatrudnienia dostosowany do zdolności produkcyjnych,
a zdolności produkcyjne dostosowane do możliwości zbytu wyrobów,
• w zakresie potrzeb modernizacji i inwestycji posiadają własne środki finansowe i/lub zdolność do zaciągania kredytów bankowych na warunkach
rynkowych,
• stanowią własność prywatną i nie korzystają w żadnej formie z pomocy publicznej uznanej w umowach międzynarodowych za niedozwoloną,
• spełniają wymagania norm z zakresu ochrony środowiska.
Zaktualizowany Program Restrukturyzacji pozostał dokumentem niezatwierdzonym przez Rząd RP, stanowił jednak podstawę do dalszych prac
w zakresie aktualizacji Programu z czerwca 1998 roku.
W listopadzie 2000 roku rozpoczęto dalsze prace zmierzające do aktualizacji Programu, uwzględniające zmiany niektórych elementów strategii Ministerstwa Gospodarki w stosunku do restrukturyzacji przemysłu stalowego,
przez uwzględnienie elementów konsolidacji w sektorze. Dla potrzeb opracowania nowej wersji Programu, uwzględniającej możliwości konsolidacyjne
w sektorze opracowano96:
– stan wdrażania Programu z czerwca 1998 roku na dzień 30 czerwca 2000
roku,
– koncepcję konsolidacji sektora,
– diagnozę poszczególnych hut z wykorzystaniem np. biznesplanów hut na
rok 2000.
Huty objęte programem co roku przygotowywały indywidualne programy restrukturyzacji jako dokumenty robocze na dany rok kalendarzowy.
Postawiono diagnozy obecnego stanu poszczególnych hut. W diagnozie
uwzględniono największe zagrożenia i najważniejsze zadania do zrealizowania oraz dokonano oceny obecnej sytuacji w czterostopniowej skali ocen:
– sytuacja dobra, z perspektywą rozwoju,
– sytuacja słaba, z perspektywą poprawy,
– sytuacja zła, z możliwością naprawy,
– sytuacja zła, bez możliwości naprawy.
Dla każdej ocenianej huty podano wnioski końcowe.
Ocena sytuacji wykazała, że tylko jedna huta jest w sytuacji dobrej, z perspektywą rozwoju, 6 hut jest w sytuacji słabej, z perspektywą poprawy, 13
w sytuacji złej, z możliwością naprawy, a 6 w sytuacji złej, bez możliwości
naprawy.
Przy wykonywaniu oceny nie uwzględniono możliwości interwencji Skarbu
Państwa w oddłużaniu hut.
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Opracowano również koncepcję konsolidacji polskich firm hutniczych przez
utworzenie koncernu hutniczego. Cel utworzenia koncernu hutniczego sformułowano jako koncentrację kapitału i wybranych zdolności produkcyjnych
pod jednolitym kierownictwem, dla zwiększenia skuteczności realizacji procesu restrukturyzacji sektora i przyspieszenia osiągnięcia założonych celów
tej restrukturyzacji. Cele strategiczne koncernu hutniczego określono następująco:
• w odniesieniu do rynku – osiągnięcie zdolności funkcjonowania na rynku
regionalnym i światowym, poprzez skuteczne konkurowanie z największymi światowymi producentami stalowych wyrobów hutniczych,
• w odniesieniu do produktu – specjalizacja w produkcji wysoko przetworzonych stalowych wyrobów hutniczych,
• w odniesieniu do sfery finansowej – uzyskanie wysokiej rentowności i zyskowności, gwarantującej utrzymanie stabilnego, konkurencyjnego poziomu techniczno-technologicznego,
• w odniesieniu do sfery socjalnej – utrzymanie trwałych i atrakcyjnych
miejsc pracy, charakteryzujących się wysoką produktywnością.
Prywatyzacja całości lub części koncernu nie była traktowana jako cel strategiczny, ale jako środek podwyższania skuteczności działania.
I etap organizacji koncernu hutniczego
Powołanie podmiotu zarządzającego w postaci spółki akcyjnej utworzonej
przez Skarb Państwa (np. POLSKIE HUTY STALI S.A.), będącej właścicielem
akcji hut z większościowym udziałem Skarbu Państwa, zgrupowanych w Bazowej Grupie Produkcyjnej oraz w Przejściowej Grupie Produkcyjnej. Bazowa
Grupa Produkcyjna miała stanowić trzon technologiczny koncernu hutniczego oraz miejsce realizacji jego celów strategicznych. Przejściowa Grupa Produkcyjna miała objąć huty z większościowym udziałem Skarbu Państwa, dla
których konieczne jest dokonanie procesu restrukturyzacji i wypracowania
określonego miejsca w strukturze koncernu hutniczego lub poza nim.
II etap organizacji koncernu hutniczego
Wniesienie do koncernu hutniczego (do spółki zarządzającej) mniejszościowych udziałów Skarbu Państwa w pozostałych hutach, przedsiębiorstwach
przetwórstwa hutniczego oraz w wybranych firmach zajmujących się handlem
wyrobami hutniczymi. W ramach II etapu część hut z przejściowej Grupy Produkcyjnej powinna zostać włączona do Bazowej Grupy Produkcyjnej, a część
hut wyłączona do konsolidacji poza koncernem.
III etap organizacji koncernu hutniczego
Wydzielanie następujących rodzajów działań koncernu do oddzielnego zarządzania:
– marketing, badania i rozwój wyrobów;
– sieć sprzedaży i centra serwisowe;
– zaopatrzenie w materiały i media;
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– gospodarka mieniem wyłączonym z działalności podstawowej i zarządzanie
spółkami usługowymi.
Aktualizacji towarzyszyła ustawa z 24 sierpnia 2001 roku o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali, umożliwiająca wykorzystanie pomocy publicznej
na restrukturyzację finansową przedsiębiorstw hutniczych97.
Ustawa określała zasady wspierania restrukturyzacji hutnictwa żelaza
i stali w zakresie:
– restrukturyzacji finansowej hut,
– restrukturyzacji zatrudnienia w hutach,
– restrukturyzacji organizacyjnej hut,
– restrukturyzacji majątkowej hut,
– gospodarowania mieniem,
– sprawowania nadzoru nad realizacją restrukturyzacji.
Program Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali Aktualizacja 2001 został przyjęty przez Rząd RP 5 czerwca 2001 roku. W stosunku do Programu
z czerwca 1998 roku wystąpiły następujące zasadnicze różnice.
Obecnie Programem nie objęto hut:
• Huta Gliwice S.A. w likwidacji (producent kolejowych zestawów kołowych),
w ramach Hutniczego Pakietu Socjalnego kontynuowała proces restrukturyzacji zatrudnienia współfinansowany ze środków publicznych,
• Huta Zygmunt S.A. w upadłości (producent maszyn i urządzeń), w ramach
Hutniczego Pakietu Socjalnego kontynuowała proces restrukturyzacji zatrudnienia współfinansowany ze środków publicznych.
• Huta Baildon S.A. w upadłości (wytwórca stali w stalowni elektrycznej,
producent wyrobów długich i płaskich), w ramach Hutniczego Pakietu Socjalnego kontynuowała proces restrukturyzacji zatrudnienia współfinansowany ze środków publicznych.
• Huta Szczecin S.A., która uczestniczyła w programie restrukturyzacji zatrudnienia i zakończyła realizację tego zadania.
• Huta Stalowa Wola – Zakład Hutniczy Sp. z o.o. w upadłości, proces restrukturyzacji organizacyjnej oraz zatrudnienia został zakończony,
• Huta Zabrze S.A. (producent maszyn i urządzeń); hutą prywatna – z własnej inicjatywy zrezygnowała z realizacji Programu.
Huta Kościuszko wydzieliła ze swej struktury całą część produkcyjną w postaci Huty Królewskiej. Huta Stalowa Wola – Zakład Hutniczy Sp. z o.o. podzielił się na trzy spółki z o.o.: HSW – Zakład Kuźnia Sp. z o.o., HSW – Zakład
Metalurgiczny Sp. z o.o., HSW – Zakład Ciągarnia Sp. z o.o. Przedsiębiorstwa
te, podobnie jak inne spółki wydzielane na bazie majątku hut, zostały wydzielone w ramach restrukturyzacji organizacyjnej z optymalnym dla danej
działalności zatrudnieniem i nie zostały objęte Programem.
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Program z czerwca 1998 roku zakładał indywidualny rozwój poszczególnych hut i ich ewentualną indywidualną prywatyzację. Program Aktualizacja 2001 uwzględniał konsolidację czterech hut, będących w 100% własnością
Skarbu Państwa:
– Huty Cedler S.A.,
– Huty Florian S.A.
– Huty Katowice S.A,
– Huty Sendzimira S.A.
i utworzenie z nich koncernu Polskie Huty Stali S.A. (PHS S.A.).
Ponadto Program wskazał na możliwość konsolidacji produktowej wokół
Huty Częstochowa S.A., przy czym konsolidacja mogłaby objąć Hutę Częstochowa i Walcownię Blach Grubych Batory Sp. z o.o. (własność Huty Katowice
S.A.) z możliwością późniejszej konsolidacji tej grupy z PHS S.A.
Pozostała część polskiego hutnictwa, w tym huty prywatne i te gdzie Skarb
Państwa posiadał udziały mniejszościowe, także mogła przechodzić procesy
konsolidacyjne, niemniej jednak ich kształt i sposób przeprowadzenia miał
być pochodną strategii określonych przez właścicieli.
Program Aktualizacja 2001 zakładał znaczne ograniczenie inwestycji do
realizacji przedsięwzięć priorytetowych, mających zasadnicze znaczenie dla
rozwoju sektora:
• Modernizacja Walcowni Gorącej Blach w Hucie Sendzimira,
• Budowa linii COS 3 w Hucie Katowice,
• Modernizacja Walcowni Walcówki Stali Jakościowych w Hucie Cedler,
• Budowa linii powlekania w Hucie Florian,
• Remont Wielkich Pieców 1 i 3 w Hucie Katowice,
• Modernizacja Walcowni Zimnej Blach w Hucie Sendzimira,
• Modernizacja linii ocynkowania ogniowego w Hucie Sendzimira,
• Instalacja wdmuchiwania pyłu węglowego WP3,WP5 w Hucie Sendzimira,
• Modernizacja pieców pokrocznych w Hucie Katowice,
• Modernizacja linii powlekania w Hucie Florian
o wysokości nakładów 1,9 mld zł. Program z czerwca 1998 przewidywał wysokość nakładów inwestycyjnych na poziomie 9,1 mld zł, co przy wydatkowaniu
na inwestycje 2,3 mld zł w latach 1998–2000, oznaczało rezygnację z realizacji programu inwestycyjnego o wartości prawie 5 mld zł.
Założono ponadto głębszy proces restrukturyzacji zatrudnienia – do poziomu 31 tys. osób na koniec roku 2003, wobec 40 tys. osób założonych w Programie z czerwca 1998.
Przewidziano również pomoc publiczną w kwocie 0,7 mld zł na restrukturyzację finansową hut w postaci umorzenia odsetek od zobowiązań oraz odroczenia zobowiązań do końca 2005 roku.
Po zakończeniu akcji lobbingowej w październiku 1998 roku Komisja Europejska przestała się interesować sprawami hutnictwa polskiego. Raporty
z monitorowania wdrażania Programu z czerwca 1998 roku z lat 1999, 2000
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i 2001, w angielskiej wersji językowej, przekazywane były Komisji, a Komisja
nie zgłaszała żadnych uwag.
Na szczycie w Goteborgu (15–16.06.2001) ustalono, że negocjacje z najlepiej przygotowanymi państwami (w tym z Polską) zakończą się w roku 2002
(zakończono je na szczycie w Kopenhadze 13.12.2002 roku). Unia określiła,
że jej celem jest przyjęcie pierwszych kandydatów w 2004 roku. Ustalenie
tego terminu spowodowało intensyfikację negocjacji przedakcesyjnych (proces akcesyjny rozpoczął się 13.12.1997 roku), również w obszarze „konkurencji”, do którego zakwalifikowano hutnictwo. Z początkiem 2002 roku Komisja
Europejska zaczęła się ponownie interesować sprawami polskiego hutnictwa
żelaza i stali.
8.4.2. Aktualizacja 200240
Już w listopadzie 2001 roku rozpoczęto działania zmierzające do kolejnej
aktualizacji Programu43. Działania te oparte zostały o wcześniej opracowaną
diagnozę hut i jej aktualizację na koniec 2000 roku. Aktualizacja objęła rozszerzony zestaw analizowanych wskaźników o ocenę jakości wytwarzanych
wyrobów oraz analizę wskaźnikową stanu finansowego.
Ocena sytuacji wykazała, że tylko jedna huta jest w sytuacji dobrej, z perspektywą rozwoju, 6 hut jest w sytuacji słabej, z perspektywą poprawy, 10
w sytuacji złej, z możliwością naprawy, a 6 w sytuacji złej, bez możliwości
naprawy.
W Programie Aktualizacja 2002 uwzględniono zapisy ustawy z dnia 24
sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali.
Sytuacja restrukturyzowanych hut wykazała dalsze pogorszenie ekonomicznych wyników działalności. Podstawową przyczyną był spadek zużycia
wyrobów hutniczych, spowodowany sytuacją kryzysową przemysłów zużywających produkty hutnicze, spadek cen oraz niedostateczne dostosowanie kosztów do zmniejszających się przychodów ze sprzedaży. Wymagało to bardzo
szybkiego wprowadzenia radykalnych i głębokich działań restrukturyzacyjnych oraz koordynacji polityki restrukturyzacji w stosunku do sektorów strategicznych. Brak radykalnych i głębokich zmian zrealizowanych w krótkim
czasie groził upadłością szeregu hut, w tym takich, w których Skarb Państwa
był jedynym akcjonariuszem.
Koniecznym było dokonanie korekt w „Programie Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali – Aktualizacja 2001”, obejmujących radykalne działania
naprawcze w 2002 r., oraz program strategiczny do roku 2005 i kierunki strategii do roku 2010.
Doraźne działania naprawcze powinny były doprowadzić do znacznego obniżenia kosztów działalności hut, stosownie do uzyskiwanych przychodów ze
sprzedaży. Zarządy hut miały w sposób zdecydowany dążyć do wyeliminowania nierentownych i ekonomicznie nieefektywnych zdolności produkcyjnych,
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co w znaczny sposób powinno obniżyć koszty stałe hut. Przedsięwzięcia inwestycyjne powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum, stosownie do
możliwości finansowych hut.
Zasadniczym zmianom miała ulec strategia prywatyzacji przez ukierunkowanie na oferowanie pakietu akcji skonsolidowanych hut. Dlatego też koniecznym stało się bardzo pilne utworzenie Polskich Hut Stali S.A. (PHS S.A.)
poprzez wniesienie większościowych pakietów akcji hut: im. T. Sendzimira
S.A., Katowice S.A., Florian S.A. oraz Cedler S.A.
Krótkookresowymi najważniejszymi celami do osiągnięcia w roku 2002, z ich
finalizacją najpóźniej w roku 2003, były:
– uzyskanie poprawy sytuacji finansowej hut umożliwiającej ich stabilne
funkcjonowanie oraz stwarzającej warunki do wprowadzenia strategicznego programu restrukturyzacji sektora,
– przeprowadzenie konsolidacji sektora przez utworzenie PHS S.A. oraz
przygotowanie go do prywatyzacji.
Utrzymano zalecenia konsolidacyjne z Aktualizacji 2001, podkreślając,
że celem konsolidacji jest koncentracja wybranych zdolności produkcyjnych
i kapitału pod jednolitym kierownictwem dla zwiększenia skuteczności realizacji procesu restrukturyzacji sektora i przyspieszenia osiągnięcia założonych celów programu restrukturyzacji. Oprócz konsolidacji organizacyjnej
i produktowej należy również przeprowadzić konsolidację w obszarze polityki
finansowej, programu inwestycyjnego, zaopatrzenia w surowce i media oraz
w zakresie sieci sprzedaży wyrobów.
Program Aktualizacja 2002 przewidywał etapową konsolidację:
• Etap I – na podstawie np. 22, ust. 1 ustawy o restrukturyzacji hutnictwa
żelaza i stali połączenie przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
za zgodą Rady Ministrów i w imieniu Skarbu Państwa, Huty Cedler S.A.,
Huty Florian S.A., Huty Katowice S.A. oraz Huty im. T. Sendzimira S.A.
przez zadysponowanie większościowym pakietem ich akcji wnosząc te akcje jako aport rzeczowy do Polskich Hut Stali S.A. (PHS S.A.);
• Etap II – po zarejestrowaniu PHS S.A. wniesienie do tej spółki większościowego pakietu akcji Huty Częstochowa S.A.;
• Etap III – całkowite połączenie hut wchodzących w skład PHS S.A.
W Aktualizacji 2002 przedstawiono harmonogram działań umożliwiających
restrukturyzację finansową hut zgodnie z ustawą o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali, która wymagała zatwierdzenia przez ministra właściwego
np. gospodarki programu restrukturyzacji:
– przedłożenie Ministrowi Gospodarki programów restrukturyzacyjnych hut
– do 15 lutego 2002 r.,
– opiniowanie programów restrukturyzacyjnych – do 6 marca 2002 r.,
– wydanie przez Ministra Gospodarki decyzji zatwierdzającej – do 13 marca
2002 r.,
– podpisanie umowy z wierzycielami – do 3 kwietnia 2002 r.,
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– uzgodnienie z wierzycielami zasad restrukturyzacji finansowej zobowiązań
innych aniżeli określone w np. 3 ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali zobowiązań – do 30 czerwca 2002 r.
Decyzje o zakresie realizacji programów inwestycyjnych miały podejmować
zarządy hut w oparciu o możliwości finansowe. Jedynie w odniesieniu do PHS
podtrzymano decyzję o kontynuowaniu w 2002 roku modernizacji Walcowni
Gorącej Blach w Hucie im. T. Sendzimira S.A. w oparciu o gwarancje budżetowe na realizację tej inwestycji (uchwała Rady Ministrów Nr 54/2001 z 23
maja 2001 r.).
Elementami tego Programu były indywidualne programy restrukturyzacji
hut objętych Programem oraz Biznes Plan PHS, opracowane w oparciu o wytyczne zawarte w Programie Aktualizacja 2002 w marcu i kwietniu 2002 roku.
Dokumenty te w angielskiej wersji językowej zostały przekazane w kwietniu
2002 przez Ministerstwo Gospodarki Komisji Europejskiej.
Komisja Europejska 5 czerwca 2002 roku podpisała kontrakt z firmą EuroStrategy Consultants (ESC), wyłonioną w drodze przetargu, na ocenę programów restrukturyzacji 14 polskich hut: Katowice S.A., Sendzimira S.A., Cedler S.A., Florian S.A., Andrzej S.A., Bankowa Sp. z o.o., Batory S.A., Buczek
S.A., Częstochowa S.A., L.W. Sp. z o.o., Łabędy S.A., Łaziska S.A., Ostrowiec
S.A., Pokój S.A. oraz planu biznesu PHS S.A.
Firma ESC przekazała raport do Programu Restrukturyzacji Huty Katowice
S.A.98 15 lipca 2002 roku, do Programu Restrukturyzacji Huty Sendzimira S.A.99
22 lipca 2002 roku, a do Programu Restrukturyzacji Huty Cedler S.A.100 i Huty
Florian S.A.101 29 lipca 2002 roku. Raport ESC w odniesieniu do planu biznesu PHS S.A.102 przekazano 12 sierpnia, a pozostałe raporty, tj. W odniesieniu
do hut Bankowa Sp. z o.o.103, Batory S.A.104, Częstochowa S.A.105, Pokój S.A.106,
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EuroStrategy Consultants, CONFIDENTIAL, EVALUATION OF HUTA KATOWICE’s RESTRUCTURING PLAN, Contract: 2002/021-242, July 2002
EuroStrategy Consultants, CONFIDENTIAL, EVALUATION OF HUTA IM TADEUSZA
SENDZIMIRA’s RESTRUCTURING PLAN, Contract: 2002/021-242, July 2002
EuroStrategy Consultants, CONFIDENTIAL, EVALUATION OF HUTA CEDLER’s RESTRUCTURING PLAN, Contract: 2002/021-242, July 2002
EuroStrategy Consultants, CONFIDENTIAL, EVALUATION OF HUTA FLORIAN’s RESTRUCTURING PLAN, Contract: 2002/021-242, July 2002
EuroStrategy Consultants, CONFIDENTIAL, EVALUATION OF POLSKIE HUTY STALI’s
RESTRUCTURING PLAN, Contract: 2002/021-242, August 2002
EuroStrategy Consultants, CONFIDENTIAL, EVALUATION OF HUTA BANKOWA’s RESTRUCTURING PLAN, Contract: 2002/021-242, August 2002
EuroStrategy Consultants, CONFIDENTIAL, EVALUATION OF HUTA BATORY’s RESTRUCTURING PLAN, Contract: 2002/021-242, August 2002
EuroStrategy Consultants, CONFIDENTIAL, EVALUATION OF HUTA CZESTOCHOWA’s
RESTRUCTURING PLAN, Contract: 2002/021-242, August 2002
EuroStrategy Consultants, CONFIDENTIAL, EVALUATION OF HUTA POKOJ’s RESTRUCTURING PLAN, Contract: 2002/021-242, July 2002
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Łabędy S.A.107, Łaziska S.A.108, Buczek S.A.109, Andrzej S.A.110, Lucchini-Warszawa Sp. z o.o.111, a także raport zbiorczy112 – 19 sierpnia.
W ocenie EuroStrategy Consultants (ESC) perspektywy są dobre, wtedy
i tylko wtedy, jeśli PHS i inne potencjalnie zdrowe przedsiębiorstwa:
– będą wytwarzać wyroby o wyższej wartości dodanej,
– będą stopniowo obniżać koszty, aby osiągnąć międzynarodowe standardy
wydajności i efektywności,
– przyjmą międzynarodowe standardy w zakresie marketingu i zarządzania
finansami,
– zmienią kulturę korporacyjną od koncentrowania się na produkcji do kultury zorientowanej na rynek i potrzeby klienta,
– otrzymają niezbędne wsparcie finansowe na pokrycie kapitału obrotowego
zrealizowanie inwestycji.
W stosunku do ocenianych hut niewchodzących w skład Polskich Hut Stali
ocenę ESC przedstawiono w tablicy 12.
Tablica 12
Ocena ESC w stosunku do hut niewchodzących w skład Polskich Hut Stali
Huta Bankowa Sp. z o.o.

2004

Huta Lucchini-Warszawa Sp. z o.o. pod warunkiem wdrożenia zaleceń,
przechodzą test viability od roku
Huta Pokój S.A.

2004
2004

Huta Łabędy S.A.

2005

Huta Andrzej S.A.
Huta Buczek S.A.

jeśli z powodzeniem przejdą
restrukturyzację finansową, przechodzą
test viability od roku

2003
2006

Huta Częstochowa S.A.

bez nieproporcjonalnie dużej pomocy publicznej
huta zbankrutuje

Huta Batory S.A.

huta zbankrutuje, jeśli nie powiedzie się
restrukturyzacja finansowa

Huta Łaziska S.A.
112
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EuroStrategy Consultants, CONFIDENTIAL, EVALUATION OF HUTA LABEDY’s RESTRUCTURING PLAN, Contract: 2002/021-242, August 2002
EuroStrategy Consultants, CONFIDENTIAL, EVALUATION OF HUTA LAZISKA’s RESTRUCTURING PLAN, Contract: 2002/021-242, August 2002
EuroStrategy Consultants, CONFIDENTIAL, EVALUATION OF HUTA BUCZEK’s RESTRUCTURING PLAN, Contract: 2002/021-242, August 2002
EuroStrategy Consultants, CONFIDENTIAL, EVALUATION OF HUTA ANDRZEJ’s RESTRUCTURING PLAN, Contract: 2002/021-242, August 2002
EuroStrategy Consultants, CONFIDENTIAL, EVALUATION OF HUTA LUCCHINIWARSZAWA’s RESTRUCTURING PLAN, Contract: 2002/021-242, August 2002
EuroStrategy Consultants, CONFIDENTIAL, EVALUATION OF INDIVIDUAL BUSINESS
RESTRUCTURING PLANS IN THE STEEL SECTOR OF POLAND, Summary Report Contract: 2002/021-242, August 2002
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W odniesieniu do Polskich Hut Stali, ESC stwierdziła, że koncern przejdzie
test viability od 2004 roku, pod warunkiem wdrożenia następujących zaleceń102:
• marketing:
– cele:
• zastąpić import wyrobów o wysokiej wartości dodanej własną produkcją,
• ograniczyć import wyrobów o niskiej wartości dodanej z krajów byłego
bloku wschodniego;
– strategia:
• poprawić mix produktowy,
• stworzyć markę PHS;
– oferta produktowa:
• Huta Katowice – wyroby długie i jakościowe wyroby płaskie konstrukcyjne,
• Huta Sendzimira – wysokiej jakości wyroby płaskie walcowane na gorąco i na zimno,
• Huty Cedler i Florian – wyroby długie i powlekane o wyższej wartości
dodanej;
– ceny:
• w perspektywie średniookresowej – ceny międzynarodowe,
• w perspektywie krótko-okresowej – ceny obniżone,
• konkurencyjność warunków;
– dystrybucja:
• własna sieć sprzedaży,
• specjalistyczna organizacja eksportu,
• połączenie obu powyższych w specjalistyczną firmę handlową;
• układ produkcyjny:
– wybudowanie nowej walcowni blach taśmowych walcowanych na gorąco
w Hucie Sendzimira o zdolności produkcyjnej 1,8 mln ton/rok (zamiast
modernizacji starej walcowni o zdolności produkcyjnej 2,5 mln ton/rok)
co powinno odzwierciedlić potrzebę zaoferowania wyrobów o wyższej
wartości dodanej oraz stworzyć Hucie Katowice możliwość wytwarzania
wyrobów o wyższej wartości dodanej zamiast półwyrobów,
– modernizacja w Hucie Sendzimira walcowni zimnej blach nr 2, aby ułatwić możliwości wytwarzania blach walcowanych na zimno o wysokiej
wartości dodanej wykorzystując wsad z nowej walcowni blach taśmowych walcowanych na gorąco,
– wybudowanie maszyny do ciągłego odlewania slabów o zdolności produkcyjnej raczej 1 mln ton/rok, a nie 1,5 mln ton/rok, oraz walcowni blach
Steckla o zdolności produkcyjnej 0,8 mln ton/rok w Hucie Katowice,
aby:
• zmniejszyć uzależnienie od sprzedaży półwyrobów,
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• zwiększyć wolumen produkcji wyrobów gotowych o wyższej wartości
dodanej;
• zdolności produkcyjne – redukcja o 686 tys. ton/rok netto, zgodnie z danymi
przedstawionymi w tablicy 13:
Tablica 13

Redukcja zdolności produkcyjnych
Huta

Sendzimira

Zamknięcie / zmniejszenie
tys. ton/rok

Wzrost
tys. ton/rok

Walcownia Gorąca Taśm (700)
Nowa Walcownia Gorąca
Walcownia Gorąca Blach Taśmowych (2 000)
Blach Taśmowych (1 800)
Walcownia Zimna Blach nr 1 (750)

Katowice

Walcownia Steckel (800)

Florian
Cedler
Razem
Źródło:

Walcownia Zimna Taśm (36)
3 486

Modernizacja Walcowni
Walcówki (200)
2 800
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• oszczędności:
skumulowane oszczędności w latach 2003–2006:
– 2,8 mld zł na marży operacyjnej,
– 3,8 mld zł na saldzie środków pieniężnych;
• finansowanie:
– Ministerstwo Gospodarki / Agencja Rozwoju Przemysłu załąożą spółkę
do obsługi zadłużenia (Debt Company),
– zakres działania Debt Company:
• skupowanie długów krótko i długoterminowych za gotówkę, płacąc
60% ich wartości nominalnej,
• emisja obligacji gwarantowanych przez państwo o wartości nominalnej 3,2 mld zł,
• zapewnienie 800 mln zł krótkoterminowych kredytów na kapitał obrotowy;
– zero kosztów dla Ministerstwa Gospodarki ponieważ odsetki płacone
przez PHS są równe odsetkom należnym od obligacji, a raty spłaty kredytu równe są wartości wykupu obligacji,
• pomoc publiczna, mln zł (tablica 14):
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Tablica 14

Pomoc publiczna
Forma pomocy

2002

Gwarancje na 60% nakładów
inwestycyjnych
Pożyczki krótkoterminowe z Debt
Company na kapitał obrotowy

400

Euroobligacje

69

Restrukturyzacja zatrudnienia

2003

2004

2005

2006

Razem

409

1 231

669

53

2 362

100

500
69

29

42

43

45

159

Razem zł

469

538

1 273

712

98

3 091

Razem €

122

128

296

166

23

719

Źródło: 102

Ministerstwo Gospodarki wybrało jako swojego konsultanta Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach (IMŻ) i zwróciło się o dokonanie analizy i oceny
indywidualnych programów restrukturyzacji hut. Praca ta została wykonana
przez zespół IMŻ ze znacznym udziałem merytorycznym autora monografii113.
Podstawę analizy i oceny programów restrukturyzacji hut stanowiły następujące dokumenty, wymagania i zalecenia:
• „Program Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali – Aktualizacja 2002”;
• Ustawa o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali z 24 sierpnia 2001
roku,;
• Zalecenia dotyczące wartości wskaźników makroekonomicznych i poziomów cen jakie należy przyjąć w programach restrukturyzacji hut;
• Rządowe programy rozwoju gospodarczego kraju, w tym dokument „Przedsiębiorczość – Rozwój – Praca, Strategia gospodarcza Rządu SLD – UP –
PSL” ze stycznia 2002 roku;
• Akty prawne i ustalenia wynikające z negocjacji przedakcesyjnych z Unią
Europejską (zalecana struktura programu restrukturyzacji huty, Artykuł
8 Protokołu nr 2 do Układu Europejskiego, metodyka i kryteria analizy
viability).
W oparciu o wymienione dokumenty odniesienia oraz przedstawione wymagania przeprowadzono analizę programów restrukturyzacji hut w podanym poniżej zakresie.
1. Charakterystyka ogólna programu restrukturyzacji huty.
2. Porównanie prognozy podstawowych wielkości makroekonomicznych gospodarki krajowej (PKB, kursy walut, zmiany cen towarów i usług, zmia113

Garbarz B., Szulc W., Stępień J., Paduch J., Przeprowadzenie oceny programów restrukturyzacji hut przygotowanych zgodnie z przepisami Ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza
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Transformacja polskiego hutnictwa żelaza...

95

ny cen produkcji sprzedanej przemysłu) zawartej w prognozie restrukturyzacji huty z prognozami rządowymi.
3. Ilościowy i asortymentowy plan sprzedaży krajowej i eksportowej. Zgodność z prognozą rynku wyrobów hutniczych i założeniami dokumentów
rządowych.
4. Uwzględnienie kooperacji technologicznej i wsadowej w sektorze
i w PHS.
5. Program inwestycyjny, zmiana zdolności produkcyjnych najważniejszych
linii technologicznych (MMP), zgodność z dokumentami nadrzędnymi.
6. Ocena restrukturyzacji zatrudnienia, zmian organizacyjnych i własnościowych.
7. Ocena planu finansowego.
8. Ocena programu zmian oddziaływania na środowisko naturalne.
9. Zgodność programu restrukturyzacji huty z wymaganiami zawartymi
w Ustawie o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali.
10. Zgodność zawartości programu restrukturyzacji huty z ustaleniami wynikającymi z negocjacji z Komisją Europejską.
11. Ogólna ocena programu restrukturyzacji huty i wnioski.
Analizie i ocenie podlegały, przedłożone Ministerstwu Gospodarki w marcu
i kwietniu 2002 roku, programy restrukturyzacji hut: Cedler S.A., Florian
S.A., Katowice S.A., Sendzimira S.A., Andrzej S.A., Bankowa Sp. z o.o., Batory S.A., Buczek S.A. Częstochowa S.A., Ferrum S.A., Jedność S.A., Kościuszko S.A., LW. Sp. z o.o., Łabędy S.A., Łaziska S.A., Małapanew S.A., Ostrowiec
S.A., Pokój S.A., Szczecin S.A. oraz biznesplan Polskich Hut Stali S.A.
W wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej zespół specjalistów
IMŻ, w tym autor monografii, przedstawił propozycje uzupełnień i korekt
w poszczególnych programach restrukturyzacji.
Po wprowadzeniu zalecanych korekt i uzupełnień końcowa ocena analizowanych biznesplanów hut tworzących PHS była następująca:
• Program Restrukturyzacji Huty Cedler S.A. z marca 2002 nadaje się do
zarekomendowania do akceptacji przez Ministra Gospodarki. Wprowadzone zmiany i uzupełnienia, polegające na opracowaniu alternatywnego
wariantu wielkości sprzedaży oraz wyeliminowaniu pomocy publicznej
w postaci gwarancji Skarbu Państwa na kredyty inwestycyjne, zmniejszają
zagrożenie jego realizacji. Wdrażanie Programu wymaga ścisłego nadzoru
i w przypadku stwierdzenia, że nie są osiągane zaplanowane cele, należy
opracować i wdrożyć działania korygujące.
• Program Restrukturyzacji Huty Florian S.A. z marca 2002 nadaje się do
zarekomendowania do akceptacji przez Ministra Gospodarki. Wprowadzone zmiany i uzupełnienia, polegające na opracowaniu alternatywnego wariantu dochodzenia do docelowej wielkości sprzedaży oraz wyeliminowaniu
pomocy publicznej w postaci gwarancji Skarbu Państwa na emisję obliga-
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cji, zmniejszają zagrożenie jego realizacji. Wdrażanie Programu wymaga
ścisłego nadzoru i w przypadku stwierdzenia, że nie są osiągane zaplanowane cele, należy opracować i wdrożyć działania korygujące.
• Program Restrukturyzacji Huty Katowice S.A. z marca 2002 nadaje się
do zarekomendowania do akceptacji przez Ministra Gospodarki, pod warunkiem uznania zaplanowanej pomocy publicznej jako możliwej do uzyskania. W Programie założono głęboki proces restrukturyzacji finansowej
z wykorzystaniem mechanizmów objętych przepisami ustawy z 24.08.2002
w kwocie 551 mln zł, jak również mechanizmów nie objętych tą ustawą
w kwocie 859 mln zł (w tym 280 mln zł bezpośredniego dokapitalizowania
i 542 mln zł konwersji zobowiązań wobec PKP na akcje PHS).
• Program Restrukturyzacji Huty Sendzimira S.A. z marca 2002 nadaje
się do zarekomendowania do akceptacji przez Ministra Gospodarki, pod
warunkiem uznania zaplanowanej pomocy publicznej jako możliwej do uzyskania. W Programie założono głęboki proces restrukturyzacji finansowej
z wykorzystaniem mechanizmów objętych przepisami ustawy z 24.08.2002
w kwocie 243 mln zł, jak również mechanizmów nie objętych tą ustawą
w kwocie 627 mln zł (w tym 300 mln zł bezpośredniego dokapitalizowania i 204 mln zł konwersji zobowiązań wobec spółek z udziałem Skarbu
Państwa na akcje Huty). Pełna realizacji programu restrukturyzacji finansowej wraz z innymi elementami restrukturyzacji (np. program inwestycyjny, program zmian oddziaływania na środowisko naturalne, program
restrukturyzacji zatrudnienia) doprowadzi do uzyskania przez Hutę trwałej rentowności na działalności operacyjnej od roku 2004 i uzyskania pozytywnych wskaźników viability już od roku 2006.
Programy restrukturyzacji pozostałych hut, wraz z uzupełnieniami i zmianami z maja 2002, wprowadzonymi zgodnie z zaleceniami opracowania IMŻ
z dnia 6 maja 2002 pt.: „Analiza i ocena programów restrukturyzacji hut nie
wchodzących do PHS: Andrzej S.A., Bankowa Sp. z o.o., Batory S.A., Buczek
S.A., Częstochowa S.A., Ferrum S.A., Jedność S.A., Kościuszko S.A., L.W. Sp.
z o.o., Łabędy S.A., Łaziska S.A., Małapanew S.A., Ostrowiec S.A., Pokój S.A.,
Szczecin S.A.”, były odpowiednie do zarekomendowania do akceptacji przez
Ministra Gospodarki.
Wprowadzone do Programu Restrukturyzacji Huty Łabędy S.A. zmiany
i uzupełnienia, polegające na uszczegółowieniu programu restrukturyzacji
finansowej, zmniejszyły zagrożenia jego realizacji. Wdrażanie Programu wymagało ścisłego nadzoru i w przypadku stwierdzenia, że nie osiąga się zaplanowanych celów, należało opracować i wdrożyć działania korygujące.
Wprowadzone do Programu Restrukturyzacji Huty Łaziska S.A. zmiany
i uzupełnienia, polegające na zmniejszeniu koniecznego dokapitalizowania ze
100 do 20 mln zł, rezygnacji z części inwestycji w okresie restrukturyzacji
oraz uwiarygodnienie cen energii elektrycznej, zmniejszyły zagrożenia jego
realizacji. Wdrażanie Programu wymagało ścisłego nadzoru i w przypadku
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stwierdzenia, że nie osiąga się zaplanowanych celów, należało opracować
i wdrożyć działania korygujące.
Wprowadzone do Programu Restrukturyzacji Huty Szczecin S.A. zmiany
i uzupełnienia, polegające na pogłębieniu analiz rynkowych i analiz konkurencyjności, zmniejszyły zagrożenia jego realizacji. Wdrażanie Programu wymagało ścisłego nadzoru i w przypadku stwierdzenia, że nie osiąga się zaplanowanych celów, należało opracować i wdrożyć działania korygujące.
W wyniku oceny Biznesplanu PHS stwierdzono, że wiele danych różniło się
od tych przedstawionych w indywidualnych programach restrukturyzacji hut
tworzących PHS:
– nie omówiono zmian zdolności produkcyjnych,
– zdolność produkcyjną Walcowni Gorącej Blach zaplanowano na poziomie
około 3 mln ton/rok,
– z zaplanowanych wielkości produkcji maszyny do ciągłego odlewania wlewków płaskich w Hucie Katowice wynikało, że przyjęto większą zdolność
produkcyjną tej linii o około 500 tys. ton/rok w porównaniu z wielkością
podaną w biznesplanie Huty Katowice,
– wielkość dostaw wsadowych slabów wewnątrz koncernu określono na poziomie o 500 tys. ton większym niż w programach indywidualnych,
– zaplanowano niższą o 233 mln zł kwotę pomocy publicznej na restrukturyzację finansową.
Plan sprzedaży PHS należało uznać za bardzo optymistyczny, biorąc pod
uwagę wyniki analizy planów sprzedaży hut tworzących PHS oraz wprowadzone w BP-PHS korekty. Istniały znaczne zagrożenia, że plan ten nie zostanie wykonany, ponieważ został on oparty na założonych dużych przyrostach
sprzedaży, często skumulowanych w krótkich okresach czasu, bez wystarczającego uwiarygodnienia takich założeń.
Wyniki analizy viability PHS wykazały, że główne wskaźniki mogły być osiągnięte od roku 2006.
Konsultacje z KE w zakresie rozdziału negocjacyjnego „Polityka Konkurencji” prowadzone do listopada 2002 roku, wymagały przygotowania wielu
szczegółowych analiz114:
• opracowania informacji dla Komisji Europejskiej o zasadniczych różnicach
pomiędzy „Programem Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali – Aktualizacja 2002” a programem z czerwca 1998 oraz „Programem … – Aktualizacja 2001”, jak również o istotnych nowych elementach i mechanizmach
zawartych w „Programie ... – Aktualizacja 2002”,
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• przygotowania dokumentów na bazie „Programu Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali – Aktualizacja 2002”, z wykorzystaniem opracowanych
w tym celu analiz rynkowych i produkcyjnych, wymaganych do konsultacji
z Komisją Europejską,
• przygotowania dokumentów informacyjnych na bazie „Programu Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali – Aktualizacja 2002”, z wykorzystaniem
opracowanych w tym celu analiz rynkowych i produkcyjnych, niezbędnych
do prezentacji przez stronę polską na posiedzeniach Komitetu Stali OECD
oraz EKG ONZ w sesjach wiosennych i jesiennych 2002 roku oraz opracowania analizy wyników posiedzeń Komitetu Stali OECD,
• opracowania analizy wyników konsultacji ze specjalistami Komisji Europejskiej:
– konsultacji technicznych z Komisja Europejską w dniu 20 lutego 2002,
– roboczego spotkania z ekspertami Komisji Europejskiej w dniu 10 lipca
2002,
– konsultacji technicznych z Komisją Europejską w dniu 2 sierpnia 2002,
– konsultacji technicznych z Komisja Europejską w dniu 4 września
2002.
8.4.3. Modyfikacja 2002

41

Na podstawie prac i negocjacji z Komisją Europejską, prowadzonych od
marca 2002 roku, przygotowano Modyfikację Programu Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali przyjętą przez Rząd RP 5 listopada 2002 roku.
Modyfikacja Programu zawierała wszystkie istotne elementy obejmujące restrukturyzację hutnictwa w Polsce uzgodnione z Komisją Europejską.
W Modyfikacji Programu z listopada 2002 roku, biorąc pod uwagę stopień
zaawansowania programów restrukturyzacyjnych, możliwość spełnienia
przez huty kryteriów gwarantujących stabilne funkcjonowanie po zakończeniu restrukturyzacji, ograniczone zasoby finansowe oraz przebieg procesów
upadłościowych, przewidziano różne ścieżki dalszej restrukturyzacji dla hut:
objętych pomocą publiczną na restrukturyzację, nieobjętych pomocą publiczną na restrukturyzację oraz hut, w stosunku do których zastosowano procedury upadłościowe:
• lista hut objętych pomocą publiczną w ramach programu:
– Polskie Huty Stali S.A.:
• Polskie Huty Stali – Huta Katowice S.A.,
• Polskie Huty Stali – Huta im. Tadeusza Sendzimira S.A.,
• Polskie Huty Stali – Huta Florian S.A.,
• Polskie Huty Stali – Huta Cedler S.A.,
– Huta Andrzej S.A.,
– Huta Bankowa Sp. z o.o.,
– Huta Batory S.A.,
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– Huta Buczek S.A.,
– Huta L.W. Sp. z o.o.,
– Huta Łabędy S.A.,
– Huta Pokój S.A.
• lista hut nieobjętych pomocą publiczną w ramach programu:
– Huta Ferrum S.A.,
– Huta Jedność S.A.,
– Huta Kościuszko S.A.,
– Huta Łaziska S.A.,
– Huta Szczecin S.A.,
– Huta Zawiercie S.A.
• huty, wobec których zastosowano procedury upadłościowe:
– Huta Częstochowa S.A.,
– Huta Małapanew S.A.,
– Huta Ostrowiec S.A.
Modyfikacja Programu z listopada 2002 zawierała plan przekształcenia
Polskich Hut Stali S.A., która to spółka została zarejestrowana 6 czerwca
2002 roku, ze struktury holdingowej w koncern do 31 grudnia 2002 roku.
Struktura własnościowa hut, które nie były beneficjentami pomocy publicznej na restrukturyzację, ograniczała bezpośrednie oddziaływanie Skarbu Państwa na realizowaną przez te huty strategię rozwojową. Rząd jednak
dążył do stwarzania dogodnych warunków dla konsolidacji produktowej tych
podmiotów, jak również innych podmiotów funkcjonujących w branży hutniczej.
Konsolidacja produktowa w każdym przypadku wymagała przeprowadzenia szczegółowych analiz, mających na celu co najmniej określenie sposobu
konsolidacji oraz możliwości uzyskania efektu synergii.
W pierwszej kolejności przewidywało się stworzenie warunków dla konsolidacji producentów stali i wyrobów ze stali jakościowych oraz producentów
rur bez szwu.
Konsolidacja w przypadku producentów stali i wyrobów ze stali jakościowych mogła objąć następujące spółki: Elstal Łabędy Sp. z o.o., HSW Zakład
Ciągarnia Sp. z o.o. oraz Huta Baildon S.A. w upadłości. Konsolidacja polegałaby na wykorzystaniu możliwości produkcyjnych stali jakościowych w Elstal
Łabędy Sp. z o.o., przerobie gorącym w walcowni wyrobów długich Huty Baildon S.A. w upadłości z przeznaczeniem na rynek oraz do dalszego przerobu
na pręty i druty ciągnione w HSW Zakład Ciągarnia Sp. z o.o. W przypadku
zainteresowania, zakres konsolidacji mógłby zostać rozszerzony o Hutę L.W.
Sp. z o.o.
Konsolidacja producentów rur polegać mogła na stworzeniu Grupy Kapitałowej podmiotów wytwarzających zbliżony asortyment i o podaży znacznie
przekraczającej popyt: Hutę Andrzej S.A., Hutę Batory S.A., Rurexpol Sp.
z o.o. i Walcownię Rur Jedność Sp. z o.o. Celem konsolidacji byłoby wypra-
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cowanie mechanizmów umożliwiających rentowną produkcję w liniach wytwórczych przedsiębiorstw oraz uporządkowanie podaży tego asortymentu
wyrobów. W przypadku zainteresowania grupa mogłaby zostać rozszerzona.
Konsolidacja tych producentów mogłaby przebiegać z udziałem PGNiG S.A.,
dużego odbiorcy tej grupy wyrobów.
W Modyfikacji Programu z listopada 2002 roku przewidziano istotne
zmniejszenie zdolności produkcyjnych wyrobów gotowych:
• Zmiany zdolności produkcyjnych wyrobów gotowych MMP w PHS S.A.
(netto o – 686 tys. ton/rok) w wyniku:
– modernizacji Walcowni Gorącej Blach w Krakowie w latach 2002–2005
(wzrost MMP blach taśmowych walcowanych na gorąco o 400 tys. ton/
rok od roku 2005);
– wyłączenia z eksploatacji w roku 2002 oraz likwidacji Walcowni Gorącej
Taśm w Krakowie (obniżenie MMP taśm walcowanych na gorąco o 700
tys. ton/rok od roku 2003);
– wyłączenia z eksploatacji i likwidacji następujących linii produkcyjnych
w Walcowni Zimnej Blach nr 1 w Krakowie w roku 2005 po zakończeniu modernizacji Walcowni Gorącej Blach w Krakowie (obniżenie MMP
blach walcowanych na zimno o 650 tys. ton/rok od roku 2005):
– wyłączenia w Świętochłowicach Walcowni Zimnej Taśm w roku 2003
(obniżenie MMP taśm walcowanych na zimno o 36 tys. ton/rok od roku
2003);
– modernizacji Walcowni Walcówki Stali Jakościowej w Sosnowcu latach
2002–2003 (wzrost MMP walcówki o 200 tys. ton/rok od roku 2004);
– budowy linii do powlekania blach powłokami organicznymi w Świętochłowicach w latach 2002–2004 (wzrost MMP blach z powłokami organicznymi o 100 tys. ton/rok od roku 2005).
• Zmiany zdolności produkcyjnych wyrobów gotowych MMP w hutach objętych pomocą poza PHS S.A. (netto o –215 tys. ton/rok) w wyniku:
– wyłączenia z eksploatacji i likwidacji Walcowni Średniej w Hucie Bankowa Sp. z o.o. w roku 2005 (obniżenie MMP kształtowników lekkich
i średnich < 80 mm o 25 tys. ton/rok i prętów lekkich i średnich o 35 tys.
ton/rok od roku 2005);
– zmiany organizacji pracy Walcowni Średniej Huty Łabędy S.A. w roku
2003 polegającej na przejściu z pracy w ruchu ciągłym na pracę w systemie trzyzmianowym z wolnymi sobotami i niedzielami (obniżenie MMP
kształtowników lekkich i średnich < 80 mm o 90 tys. ton/rok od roku
2003);
– wyłączenia z eksploatacji i likwidacji Walcowni Zimnej Taśm w Hucie
L.W. Sp. z o.o. w roku 2003 (obniżenie MMP taśm walcowanych na zimno o 30 tys. ton/rok od roku 2003);
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– wyłączenia z eksploatacji i likwidacji Walcowni Blach Uniwersalnych
w Hucie Łabędy S.A. w roku 2003 (obniżenie MMP blach uniwersalnych
o 35 tys. ton/rok od roku 2003).
W Modyfikacji Programu z listopada 2002 roku, w wyniku analiz i konsultacji z Komisją Europejską, zgodnie z przyjętym biznes planem PHS S.A.
przewidziano program inwestycyjny PHS S.A. zawierający cztery kluczowe
inwestycje:
– budowę linii COS 3 w Dąbrowie Górniczej,
– modernizację Walcowni Gorącej Blach w Krakowie,
– budowę linii powlekania blach w Świętochłowicach,
– modernizację walcowni walcówki w Sosnowcu.
W Modyfikacji Programu z listopada 2002 przewidziano, że średni wskaźnik produktywności około 500 ton wyrobów sprzedanych na pracownika
w skali roku osiągnięty zostanie w 2006 r. Oznaczało to, że przy prognozowanej sprzedaży docelowy poziom zatrudnienia w hutach objętych pomocą
wyniósłby około 15,6 tys. pracowników.
Dla potrzeb Programu przyjęto następujące wskaźniki w celu oszacowania
optymalnego poziomu zatrudnienia w 2006 roku w poszczególnych hutach:
– 500 ton/osobę – produktywność dla hut zintegrowanych,
– 750 ton/osobę – produktywność dla walcowni wyrobów długich
– 300 ton/osobę – produktywność dla linii powlekania blach,
– 23%
– udział służb utrzymania ruchu i służb transportowych
w całkowitym zatrudnieniu,
– 8%
– udział w całkowitym zatrudnieniu administracji
Zalecono, aby wskaźniki dla hut o nietypowym asortymencie produkcji
wynosiły:
– 145 ton/osobę – produktywność dla Huty Andrzej S.A.,
– 250 ton/osobę – produktywność dla Huty Łabędy S.A.,
– 295 ton/osobę – produktywność dla Huty Bankowa Sp. z o.o.,
– 266 ton/osobę – produktywność dla Huty Batory S.A.,
– 177 ton/osobę – produktywność dla Huty Buczek S.A.
Dla PHS S.A. zalecono przyjęcie globalnego wskaźnika 500 ton/zatrudnionego. Uwzględniając częściowe wykorzystanie zewnętrznych służb utrzymania ruchu, określono docelowe zatrudnienie w PHS na poziomie około 11 750
osób.
W Modyfikacji Programu z listopada 2002 stwierdzono, że zgodnie z Decyzją Rady Stowarzyszenia UE, okres, w którym Polska może wyjątkowo,
w odniesieniu do produktów stalowych, udzielać pomocy publicznej na cele
restrukturyzacji na warunkach wymienionych w Protokole 2, został przedłużony o dalsze osiem lat, poczynając od dnia 1 stycznia 1997 r. lub do daty
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej. Pomoc publiczna na restrukturyzację zatrudnienia, konieczna dla
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osiągnięcia wymaganego poziomu produktywności, będzie udzielana również
po dniu akcesji Polski do UE, jednakże nie później jak do końca 2006 r.
Całkowita pomoc publiczna przeznaczona na restrukturyzację przewidziana do udzielenia hutom beneficjentom w okresie 1997–2006 nie mogła przekroczyć kwoty 3,387 mld zł.
Kraje Unii Europejskiej w dniu 14 listopada 2002 roku przyjęły dokument
European Union Common Position115, w którym uszczegółowiono wszelkie
zapisy związane z restrukturyzacją hutnictwa w Polsce. Dokument ten, jako
uzgodnione wspólne stanowisko krajów Unii Europejskiej, został przyjęty przez stronę polską. Zapisy zawarte w tym dokumencie zostały później
w całości przeniesione do Traktatu Akcesyjnego jako Protokół nr 8 i miał być
realizowane bez żadnych odstępstw. Stąd pojawił się wniosek Komisji Europejskiej, by zapisy Modyfikacji Programu oraz indywidualnych programów
restrukturyzacji poszczególnych hut doprowadzić do pełnej zgodności z dokumentem UE Common Position.
Indywidualne programy restrukturyzacji wymienionych podmiotów gospodarczych, zatwierdzone w czerwcu i lipcu 2002 roku przez Ministra Gospodarki, zostały pozytywnie ocenione przez konsultanta Komisji Europejskiej firmę EuroStrategy Consultants (ESC). Pozytywna ocena oznaczała możliwość
spełnienia kryteriów viability przez te podmioty pod warunkiem wprowadzenia uzupełniających działań restrukturyzacyjnych, zaleconych w ocenie przez
konsultanta ESC.
Po przyjęciu przez Rząd RP Modyfikacji Programu Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali oraz po przyjęciu przez stronę polską dokumentu EU
Common Position, huty objęte pomocą publiczną opracowały w grudniu 2002
skorygowane wersje indywidualnych programów restrukturyzacji, uwzględniające zalecenia konsultanta ESC, zapisy Modyfikacji Programu oraz zapisy
zawarte w dokumencie UE Common Position. Konsultant ESC dokonał ponownego audytu tych programów, w celu sprawdzenia spójności programów
i spełnienia kryteriów viability najpóźniej do roku 2006.
W grudniu 2002 roku, na podstawie skorygowanych indywidualnych programów restrukturyzacji hut objętych pomocą publiczną, w tym Biznesplanu
PHS S.A., Modyfikacji Programu Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali
z 5 listopada 2002 roku oraz dokumentu UE Common Position z 14 listopada 2002 roku opracowano krótkookresowy plan wykonawczy restrukturyzacji
hutnictwa żelaza i stali116. Plan ten zawierał szczegółowe zadania doraźne do
115

116

European Union Common Position, CONF-PL 90/02, dokument nr 20842/02, Bruksela, 14 listopada 2002
Szulc W., Garbarz B., Miczka M., Opracowanie krótkookresowego planu wykonawczego restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali na podstawie „Programu Restrukturyzacji Hutnictwa
Żelaza i Stali – aktualizacja 2002”, ustawy z 24.08.2001 o restrukturyzacji hutnictwa żelaza
i stali oraz programów restrukturyzacji Hut i PHS S.A., a także wyników sektora w 2001 r.,
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zrealizowania w roku 2003 (rok 2003 stał się kluczowym rokiem restrukturyzacji, w którym zaplanowano do realizacji zadania, warunkujące powodzenie
całego procesu) w obszarach:
– restrukturyzacja finansowa z wykorzystaniem pomocy publicznej,
– restrukturyzacja zatrudnienia,
– redukcja kosztów wytwarzania,
– rozpoczęcie większości głównych przedsięwzięć inwestycyjnych,
– zmiany zdolności produkcyjnych MMP.
Określono również uwarunkowania technologiczne, organizacyjne i prawne
zadań doraźnych, ich harmonogram realizacji oraz procedury wykonawcze.
W zakresie restrukturyzacji finansowej założono wykorzystanie następujących metod restrukturyzacji zobowiązań:
– konwersja wierzytelności na akcje – część zobowiązań handlowych (wobec
podmiotów, w których Skarb Państwa ma udziały większościowe) i publiczno-prawnych zostanie skonwertowana na akcje/udziały huty,
– umorzenie zobowiązań w drodze dwustronnych porozumień z wierzycielami,
– wykorzystanie majątku finansowego hut – z przeznaczeniem na jego spieniężenie i spłatę zobowiązań, bądź wykorzystanie w rozliczeniach kompensacyjnych z innymi podmiotami,
– zastosowanie mechanizmów wynikających z ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali w stosunku do zobowiązań publiczno – prawnych oraz
pakietu ustaw restrukturyzacyjnych,
– jednorazowa spłata całości lub części zobowiązań wobec niektórych wierzycieli handlowych, przy wspólnie uzgodnionym poziomie umorzenia,
– realizacja sądowych postępowań ugodowych,
– sprzedaż wierzytelności za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki.
Program restrukturyzacji zatrudnienia obejmował działania naprawcze
w sferze organizacyjnej, poprawę efektywności zarządzania oraz poprawę wydajności pracy kadry zatrudnionej w bezpośredniej produkcji. Obok wyeliminowania zidentyfikowanych przerostów zatrudnienia program przewidywał:
– optymalizację struktury zatrudnienia i organizacji pracy,
– upowszechnienie stanowisk wielozawodowych,
– podnoszenie kompetencji i dyscypliny pracy,
– przyjęcia w ograniczonym zakresie potrzebnych specjalistów,
– współpracę z instytucjami i funduszami wspomagającymi procesy jakościowej restrukturyzacji zatrudnienia w polskim hutnictwie.
Opracowano program podwyższania produktywności w podmiotach objętych programem – tablica 15.
Sprawozdanie IMŻ nr B-01137/BA, Gliwice 2002, praca niepublikowana, zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki
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Tablica 15
Program podwyższania produktywności w podmiotach objętych programem,
ton/osobę
PHS

Źródło:

2002

2003

2004

2005

2006

257

256

332

416

528

Andrzej

51

78

88

100

112

Bankowa

163

174

193

192

204

Batory

74

80

91

100

114

Buczek

46

85

104

119

145

L.W.

281

401

445

439

460

Łabędy

181

172

192

219

250

Pokój*

224

283

328

367

—

116

* Od roku 2006 Huta Pokój S.A. miała zaprzestać działalność produkcyjną

Program redukcji zatrudnienia przewidywał redukcję miejsc pracy w hutach objętych programem w latach 2002–2003 o 8,3 tys. osób.
Założono, że redukcja kosztów wytwarzania w PHS i hutach objętych pomocą zostanie osiągnięta poprzez zastosowanie różnych mechanizmów, z których główne to:
– redukcja zatrudnienia,
– poprawa uzysku,
– zmniejszenie zużycia energii,
– obniżenie zużycia gazu,
– obniżenie kosztów remontów,
– obniżenie kosztów usług zewnętrznych,
– obniżenie kosztów transportu,
– zmniejszenie kosztów zużycia materiałów pomocniczych.
Program redukcji kosztów w latach 2002–2006 zakładał uzyskanie oszczędności na poziomie 1,5 mld zł.
W wyniku analiz i konsultacji z Komisją Europejską, zgodnie z przyjętym
Biznesplanem PHS S.A. przewidziano program inwestycyjny PHS S.A. zawierający cztery kluczowe inwestycje, rozpoczęcie realizacji których zaplanowano na rok 2003:
– budowę linii COS 3 w PHS Huta Katowice,
– modernizację Walcowni Gorącej Blach w PHS Huta Sendzimira,
– budowę linii powlekania blach w PHS Huta Florian,
– modernizację walcowni walcówki w PHS Huta Cedler.
Koszt realizacji tych inwestycji oceniono na 1,33 mld zł, z tego do wydatkowania w roku 2003 przewidziano 440 mln zł, przy czym 20% tej kwoty miały
stanowić środki własne, a 80% kredyty bankowe.
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Zmiany zdolności produkcyjnych w latach 2002–2006 miały objąć:
• w PHS (tablica 16):
Tablica 16
Zmiany zdolności produkcyjnych MMP wyrobów finalnych w PHS S.A. w okresie
2002–2006, tys. ton/rok
Wyrób gotowy

Stan
obecny

Stan
zaplanowany na
koniec roku 2006

Zmiana

wyroby walcowane na gorąco

3 251

3 151

- 100

blachy taśmowe walcowane na gorąco

2 000

2 400

+ 400

taśmy walcowane na gorąco

700

0

- 700

walcówka

551

751

+ 200

wyroby walcowane na zimno

1 821

1 135

- 686

blachy walcowane na zimno

1 750

1 100

- 650

taśmy walcowane na zimno

71

35

- 36

inne wyroby gotowe

180

180

0

blachy ocynowane

100

0

- 100

80

180

+ 100

5 252

4 466

- 786

blachy z powłokami organicznymi
Razem

Źródło: 116

• poza PHS (tablica 17):
Tablica 17
Zmiany poziomu zdolności produkcyjnych MMP wyrobów gotowych w hutach
objętych pomocą (poza PHS S.A.), tys. ton/rok
Stan obecny

Stan
zaplanowany na
koniec roku 2006

Zmiana

wyroby walcowane na gorąco

255

80

175

kształtowniki lekkie i średnie

25

0

-25

kształtowniki ciężkie

160

80

- 80

pręty lekkie i średnie

35

0

- 35

blachy uniwersalne

35

0

- 35

Wyrób gotowy

wyroby walcowane na zimno

30

0

- 30

taśmy walcowane na zimno

30

0

- 30

inne wyroby gotowe
Razem

0

0

0

285

80

-205

Źródło: 116

Modyfikacja Programu z 5 listopada 2002 roku została zaktualizowana poprzez zsynchronizowanie z biznesplanami hut z grudnia 2002 roku oraz UE
Common Position115 i jako dokument „Restrukturyzacja i Rozwój Hutnictwa
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Żelaza i Stali do 2006 roku”42 przyjęty przez Rząd RP w dniu 10 stycznia 2003
roku.
8.4.4. Zastosowana metodyka realizacyjna
W odniesieniu do Aktualizacji Programu z 2001 roku wykorzystano następujące metodyki realizacyjne:
• weryfikacja i ocena zaktualizowanych biznesplanów hut według metodyki
przedstawionej w rozdziale 6,
• ocena zaktualizowanych załączników do zawierania porozumień z Ministrem Gospodarki (metodyka przedstawiona z rozdziale 8.3.5),
• analizy rynkowe – aktualizacja prognozy zużycia wyrobów do 2005 roku,
• diagnozy stanu hut według metodyki przedstawionej w rozdziale 6,
• opracowanie koncepcji koncernowej konsolidacji sektora, w tym m.in. analizy przepływów materiałowych, analizy zdolności produkcyjnych MMP,
analizy programów inwestycyjnych.
W odniesieniu do Aktualizacji Programu z 2002 roku wykorzystano następujące metodyki realizacyjne:
• analizy rynkowe – aktualizacja prognozy zużycia wyrobów do 2005 roku,
• zaktualizowane diagnozy stanu hut według metodyki przedstawionej
w rozdziale 6.
W odniesieniu do Modyfikacji Programu z 2002 roku wykorzystano następujące metodyki realizacyjne:
• ocena biznesplanów hut przygotowanych zgodnie z wymogami ustawy o restrukturyzacji hutnictwa z 24.08.2001 (metodykę przedstawiono w rozdziale 6),
• analizy ex post, w wyniku których wypracowano zalecenia i rekomendacje
w odniesieniu do uzupełnień i korekt biznesplanów,
• analizy rynkowe – aktualizacja prognozy zużycia wyrobów do 2006 roku,
• badania hut w celu określenia wielkości pomocy publicznej udzielonej hutom w latach 1997–2001 i w roku 2002, w tym identyfikacja form tej pomocy,
• analizy techniczne dotyczące:
– redukcji zdolności produkcyjnych MMP,
– programów inwestycyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do Polskich Hut
Stali S.A.
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8.5. RESTRUKTURYZACJA I ROZWÓJ HUTNICTWA ŻELAZA
I STALI DO 2006 ROKU – ROK 200342
8.5.1. Założenia i cele
Program uwzględniał powstanie w dniu 30 grudnia 2002 roku koncernu
Polskie Huty Stali S.A. (PHS S.A.) i wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego spółek: Huta Cedler S.A., Huta Florian S.A., Huta Katowice S.A., Huta
Sendzimira S.A., które stały się oddziałami produkcyjnymi PHS S.A.
Programem objęto osiem podmiotów gospodarczych:
– Polskie Huty Stali S.A.,
– Hutę Andrzej S.A.,
– Hutę Bankowa Sp. z o.o.,
– Hutę Batory S.A.,
– Hutę Buczek S.A.,
– Hutę L.W. Sp. z o.o.,
– Hutę Łabędy S.A.,
– Hutę Pokój S.A.
W lutym 2003 roku Huta Andrzej została postawiona w stan upadłości.
W tym czasie uzgodniono również z Komisją zamianę likwidacji zdolności produkcyjnych MMP w zakresie wyrobów długich z walcowni średniej w Hucie
Łabędy S.A. (2 × -90 tys. ton/rok wskutek zmian organizacyjnych) na likwidację walcownię walcówki i taśm walcowanych na gorąco (-180 tys. ton/rok).
Oba fakty spowodowały, że 25 marca 2003 roku Rząd zatwierdził dokument
„Restrukturyzacja i Rozwój Hutnictwa Żelaza i Stali do 2006 roku” z ww.
poprawkami, tj. usunięciem Huty Andrzej S.A. z listy restrukturyzowanych
spółek z udziałem pomocy publicznej oraz doprecyzowaniem linii technologicznych do likwidacji.
W Programie uszczegółowiono zapisy „Modyfikacji ...” w odniesieniu do hut
objętych programem. Uszczegółowienie dotyczyło głównie:
– redukcji zadłużenia,
– pomocy publicznej,
– jednostkowych kosztów produkcji,
– produktywności,
– redukcji zdolności produkcyjnych.
Ponadto w programie zawarto szereg deklaracji Rządu RP, uwzględniających zapisy zawarte w dokumencie UE Common Position.
Do najważniejszych zadań strategicznych Programu należały:
– zakończenie konsolidacji PHS S.A.,
– realizacja inwestycji, zapewniających wysoką konkurencyjność hut,
– likwidacja nieefektywnych i nierentownych zdolności produkcyjnych,
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– kontynuowanie restrukturyzacji finansowej, zapewniającej odzyskanie
płynności finansowej oraz wpływającej na zmniejszenie kosztów finansowych,
– radykalne obniżenie kosztów we wszystkich obszarach działalności,
– wzrost konkurencyjności, szczególnie w zakresie zaopatrzenia rynku krajowego,
– zakończenie procesu prywatyzacji,
– zapewnienie stabilnych miejsc pracy w hutach oraz najbliższym otoczeniu.
Wyniki programu restrukturyzacji oraz jego podstawowe cele musiały być
społecznie i politycznie akceptowalne.
Aby możliwa była realizacja celów strategicznych konieczne było:
– uzyskanie poprawy sytuacji finansowej hut, umożliwiającej ich stabilne
funkcjonowanie oraz stwarzającej warunki do wprowadzenia strategicznego programu restrukturyzacji,
– przeprowadzenie pełnego połączenia hut tworzących PHS S.A. oraz stworzenie jednolitej struktury zarządzania koncernu,
– przeprowadzenie prywatyzacji PHS S.A.
Należało również przeprowadzić dalszą konsolidację pozostałych hut
w układzie produktowym, np. producentów rur, producentów wyrobów ze stali jakościowej.
8.5.2. Zadania
Konsolidacja
Kierunkiem strategicznym była dalsza konsolidacja polskiego hutnictwa,
głównie w oparciu o kryterium produktowe. Polegać ona miała na przekształceniach PHS S.A. (ewentualne włączenie kolejnych hut objętych pomocą publiczną) oraz na stworzeniu warunków do konsolidacji produktowej innych
hut poza PHS S.A. (np. stworzenie grup skonsolidowanych, produkujących
rury, stale jakościowe lub wyroby dla potrzeb budownictwa). Zadeklarowano,
że włączenie kolejnych hut objętych pomocą publiczną do PHS S.A. nie spowoduje zwiększenia pomocy publicznej dla PHS S.A. określonej w Programie.
Działania konsolidacyjne miały umożliwić optymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego, poprawić efektywność przepływów materiałowych,
co w wyniku efektu synergii miało prowadzić do znaczącej obniżki kosztów.
Podczas realizacji procesów konsolidacji przestrzegane miały być zasady
określone w Programie, a w szczególności:
• W przypadku fuzji z firmami spoza listy beneficjentów pomocy publicznej
określonej w rządowym programie restrukturyzacji huta nie będzie przenosić korzyści z udzielonej pomocy publicznej.
• Huta nie będzie przejmować aktywów hut spoza listy beneficjentów pomocy
publicznej udzielanej w ramach programu oraz hut poddanych procesowi
upadłości w okresie do grudnia 2006 r.
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• Huta nie będzie przejmować aktywów hut spoza listy beneficjentów pomocy
publicznej, które zostaną poddane procesowi upadłości w okresie do grudnia 2006 r.
Zakładało się, że najpoważniejsze efekty synergii wystąpią w następujących obszarach:
• Finanse – stopniowe odejście od wzajemnych rozliczeń bezgotówkowych
w postaci kompensat wielostronnych i cesji należności powstających pomiędzy hutami dostawcami a odbiorcami wsadu pozwoli na obniżenie cen
wyrobów hutniczych na rynku krajowym.
• Sprzedaż – w wyniku koordynacji procesu sprzedaży i eliminacji zjawiska
wewnętrznej konkurencji.
• Produkcja – w wyniku koordynacji i optymalizacji przepływów materiałowych pomiędzy hutami tworzącymi koncern.
• Zaopatrzenie – w wyniku silniejszej pozycji negocjacyjnej skonsolidowanego podmiotu w stosunku do dostawców materiałów, usług i mediów energetycznych (efekt skali).
• Zatrudnienie – w wyniku koncentracji funkcji administracyjnych i pomocniczych umożliwiającej redukcję zatrudnienia w tych obszarach.
Prywatyzacja
Program zakładał prywatyzację wszystkich spółek objętych Programem
oraz zalecał prywatyzację pozostałych spółek sektora.
Prywatyzacja Polskich Hut Stali zakończona została 5.03.2004 roku, a nazwa spółki została zmieniona na Ispat Polska Stal S.A. Później nazwa spółki
kilkakrotnie ulegała zmianom: Mittal Steel Poland S.A. i ArcelorMittal Poland S.A.
Wskutek zmian właścicielskich zmianom uległy nazwy spółek: Huta L.W.
Sp. z o.o. na Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o. i później na ArcelorMittal
Warszawa Sp. z o.o. oraz Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o. na ISD Huta Stali
Częstochowa Sp. z o.o.
Sprywatyzowano również huty Zawiercie (CMC Zawiercie Sp. z o.o., a obecnie CMC Poland Sp. z o.o.) oraz Ostrowiec (Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.).
Restrukturyzacja finansowa
Restrukturyzacja finansowa miała być prowadzona w sposób całkowicie
otwarty i na bazie zasad gospodarki rynkowej.
W Programie założono wykorzystanie następujących metod restrukturyzacji zobowiązań:
– konwersja wierzytelności na akcje – część zobowiązań handlowych (wobec
podmiotów, w których Skarb Państwa miał udziały większościowe) i publiczno-prawnych miała zostać skonwertowana na akcje/udziały huty,
– umorzenie zobowiązań w drodze dwustronnych porozumień z wierzycielami,
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– wykorzystanie majątku finansowego hut – z przeznaczeniem na jego spieniężenie i spłatę zobowiązań, bądź wykorzystanie w rozliczeniach kompensacyjnych z innymi podmiotami,
– zastosowanie mechanizmów wynikających z ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali w stosunku do zobowiązań publiczno – prawnych oraz
pakietu ustaw restrukturyzacyjnych,
– jednorazowa spłata całości lub części zobowiązań wobec niektórych wierzycieli handlowych, przy wspólnie uzgodnionym poziomie umorzenia,
– realizacja sądowych postępowań ugodowych,
• sprzedaż wierzytelności za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki.
Pomoc publiczna
Pomoc publiczna związana z restrukturyzacją hutnictwa w Polsce mogła
być udzielana do końca 2003 roku przedsiębiorstwom objętym Programem.
Zgodnie z definicją zawartą w Protokole Nr 2 Układu Europejskiego, podstawowymi warunkami udzielania pomocy publicznej na restrukturyzację
w hutnictwie żelaza i stali były:
– rządowy programu restrukturyzacji dla branży w powiązaniu z globalną
racjonalizacją i redukcją zdolności,
– indywidualne programy hut prowadzące do uzyskania trwałej efektywności (viability) firm-beneficjentów w normalnych warunkach rynkowych na
koniec okresu restrukturyzacji,
– wielkość i intensywność udzielanej pomocy publicznej przeznaczonej na
restrukturyzację miała być ściśle ograniczona, co do wielkości, w celu przywrócenia stanu trwałej efektywności.
Całkowita pomoc publiczna przeznaczona na restrukturyzację przewidziana do udzielenia hutom beneficjentom objętych Programem w okresie 1997–
117
(wielkość maksymalna
2003 nie mogła przekroczyć 3.387.070 tys. EDN
określona we Wspólnym Stanowisku UE; EDN – Ekwiwalent Dotacji Netto
– wielkość pomocy publicznej przeliczona według formuł zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach z dnia 15 października
2002 r.).
Przyjęto, że pomoc publiczna dla PHS S.A. udzielona w latach 1997–2003
nie przekroczy 3.140.360 tys. EDN i obejmie następujące mechanizmy:
– restrukturyzację finansową z wykorzystaniem instrumentów ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali,
– restrukturyzację finansową z wykorzystaniem innych instrumentów, w tym
konwersji zobowiązań na akcje,
– inne formy pomocy (np. pożyczki preferencyjne) z wykorzystaniem obligacji
gwarantowanych przez Skarb Państwa,
117

Dz.U.02.186.1543 z dnia 8 listopada 2002 r.
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– gwarancje i poręczenia dla kredytów inwestycyjnych,
– inne gwarancje i poręczenia,
– dotacje na restrukturyzację zatrudnienia.
W latach 1997–2001 PHS S.A. otrzymał już pomoc publiczną w wysokości
98.307.497 EDN.
Przewidziano, że pomoc publiczna dla pozostałych hut poza PHS S.A. objętych Programem, udzielona w latach 1997–2003, nie przekroczy 246.710 tys.
EDN i obejmie następujące mechanizmy:
– restrukturyzację finansową z wykorzystaniem instrumentów ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali,
– restrukturyzację finansową z wykorzystaniem innych instrumentów,
– preferencyjne pożyczki na inwestycje proekologiczne.
– dotacje na restrukturyzację zatrudnienia2,
– dofinansowanie prac naukowo-badawczych.
W latach 1997–2001 pozostałe huty (poza PHS S.A.) otrzymały już pomoc
publiczną w wysokości 31.004.023 EDN.
Program inwestycyjny
W wyniku analiz i konsultacji z Komisją Europejską, zgodnie z przyjętym
biznes planem PHS S.A., przewidziano program inwestycyjny PHS S.A. zawierający cztery kluczowe inwestycje:
– budowę linii COS 3 w Dąbrowie Górniczej,
– modernizację Walcowni Gorącej Blach w Krakowie,
– budowę linii powlekania blach w Świętochłowicach,
– modernizację walcowni walcówki w Sosnowcu.
Programy inwestycyjne pozostałych hut objętych pomocą publiczną przewidywały przedsięwzięcia inwestycyjne i modernizacyjne niezbędne do obniżenia kosztów oraz zwiększenia konkurencyjności wyrobów:
• Huta Bankowa Sp. z o.o. – modernizacja walcowni, modernizacja wydziału pierścieni kuto-walcowanych,
• Huta Batory S.A. – inwestycje odtworzeniowe,
• Huta Buczek S.A. – urządzenia do produkcji elementów perforowanych,
• Huta L.W. Sp. z o.o. – modernizacja walcowni średniej, stalowni, ciągarni
i inwestycje ogólne,
• Huta Łabędy S.A. – modernizacja walcowni średniej,
• Huta Pokój S.A. – linia cięcia wsadu w kręgach szerokich, inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe, modernizacja gospodarki cieplnej.
Redukcja zdolności produkcyjnych
W latach 1997–2006 w PHS i pozostałych hutach objętych pomocą publiczną przewidziano zmiany netto zdolności produkcyjnych wyrobów gotowych
przedstawione w tablicy 18.
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Tablica 18
Zmiany netto zdolności produkcyjnych wyrobów gotowych na lata 1997–2006
Rok
zmiany
MMP

Wzrost/spadek
MMP,
tys. ton/rok

pręty lekkie i średnie

1997

- 340

PHS (Kraków)

taśmy walcowane na gorąco

2003

- 700

L.W.

walcówka

2006

- 180

L.W.

taśmy walcowane na gorąco

2006

-20

Łabędy

blachy uniwersalne

Huta

Asortyment

- 735

wyroby walcowane na gorąco
Florian

2003

- 35

PHS (Sosnowiec) walcówka

2005

+ 200

Bankowa

kształtowniki lekkie i średnie

2005

- 25

Bankowa

pręty lekkie i średnie

2005

- 35

blachy taśmowe walcowane na gorąco

2006

+ 400

PHS (Kraków)

- 716

wyroby walcowane na zimno
PHS
taśmy walcowane na zimno
(Świętochłowice)

2003

L.W.

taśmy walcowane na zimno

2004

- 30

PHS (Kraków)

blachy walcowane na zimno

2006

- 650

Florian

blachy ocynkowane

2000

+ 100

PHS (Kraków)

blachy ocynowane

2003

- 100

2005

+ 100

razem zmiana netto MMP wyrobów gotowych w latach 1997–2006

- 1 351

+ 100

inne wyroby gotowe

PHS
blachy z powłokami organicznymi
(Świętochłowice)
Źródło:

- 36
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Zmniejszenie netto zdolności produkcyjnych MMP w latach 1997–2006 wynieść miało 1 351 tys. ton/rok, w tym:
– w wyrobach walcowanych na gorąco – 735 tys. ton/rok,
– w wyrobach walcowanych na zimno – 716 tys. ton/rok.
W innych wyrobach gotowych planowano przyrost netto zdolności produkcyjnych MMP w wysokości 100 tys. ton/rok.
Zatrudnienie i produktywność
Wielkość zatrudnienia bezpośredniego w przedsiębiorstwach objętych Programem wraz z zatrudnieniem pośrednim w spółkach wydzielonych z tych
przedsiębiorstw, wykonujących usługi dla tych przedsiębiorstw bezpośrednio
związane z produkcją stalowych wyrobów hutniczych miała zostać obniżona
do roku 2006 o ponad 11 tys. osób do poziomu 15 tys. osób. Pozwolić to miało
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na znaczne zwiększenie produktywności, obliczanej jako wielkość produkcji
towarowej w tonach na jednego zatrudnionego:
rok 2002
rok 2006
– PHS S.A.
257
528,
– Huta Bankowa Sp. z o.o.
163
204,
– Huta Batory S.A.
74
114,
– Huta Buczek S.A.
46
145,
– Huta L.W. Sp. z o.o.
281
460,
– Huta Łabędy S.A.
181
250,
– Huta Pokój S.A.
224
250 (dane dla
roku 2005, gdyż od roku 2006 działalność produkcyjna Huty Pokój S.A.
miała być prowadzona w wydzielonych spółkach).
Redukcja kosztów
Redukcja kosztów wytwarzania w PHS i hutach objętych pomocą miała
być osiągnięta poprzez zastosowanie różnych mechanizmów, z których główne to:
– redukcja zatrudnienia,
– poprawa uzysku,
– zmniejszenie zużycia energii,
– obniżenie zużycia gazu,
– obniżenie kosztów remontów,
– obniżenie kosztów usług zewnętrznych,
– obniżenie kosztów transportu,
– zmniejszenie kosztów zużycia materiałów pomocniczych.
Ogółem w latach 2002–2006 redukcja kosztów w przedsiębiorstwach objętych Programem wynieść miała około 1,5 mld zł, tj. około 4%.
Przeprowadzona analiza viability wykazała, że wszystkie przedsiębiorstwa objęte Programem spełnią kryteria testu viability przed zakończeniem
restrukturyzacji, tj. przed końcem roku 2006:
– Bankowa
od roku 2005,
– Batory
od roku 2006,
– Buczek
od roku 2006,
– L.W.
od roku 2005,
– Łabędy
od roku 2005,
– Pokój
od roku 2005,
– PHS S.A.
od roku 2005.
8.5.3. Koszty i źródła finansowania
Na koszty realizacji Programu składały się:
– koszty restrukturyzacji finansowej z udziałem pomocy publicznej,
– koszty realizacji programów inwestycyjnych,
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– koszty restrukturyzacji zatrudnienia.
Wysokość tych kosztów i zaplanowane źródła finansowania w latach 2003–
2006 przedstawiono w tablicy 19.
Tablica 19
Wysokość kosztów realizacji Programu i zaplanowane źródła finansowania
w latach 2003–2006
Rodzaj kosztu

Wysokość kosztu

Źródło finansowania

Restrukturyzacja
finansowa

2 667 270 tys. zł

budżet państwa (pełna kwota pomocy publicznej w ramach limitu uzgodnionego z Komisją
Europejską)

Programy
inwestycyjne

2 864 037 tys. zł

środki własne, kredyty bankowe, pożyczki inwestycyjne, kredyty kupieckie, gwarancje skarbu
państwa na kwotę 430,8 mln zł na modernizacje walcowni gorącej blach w PHS Oddział HTS
(kwota wliczona w sumę pomocy publicznej)

Restrukturyzacja
zatrudnienia w 2003
roku

21 581 tys. zł

budżet państwa (9 865 tys. zł; kwota wliczona
w sumę pomocy publicznej, środki własne hut

Restrukturyzacja
zatrudnienia w latach
2004–2006

39 898 tys. zł

budżet państwa (do 70 mln zł; kwota nie wliczona do sumy pomocy publicznej, gdyż środki te nie będą skierowane do przedsiębiorstw,
a bezpośrednio do zwalnianych pracowników),
środki własne hut

Razem

5 592 783 tys. zł

Źródło: opracowanie własne

8.5.4. Przebieg procesu i ocena efektów
Realizacja programu kontrolowana była zgodnie z Protokołem nr 8 Traktatu o Przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Ze strony
Komisji Europejskiej monitoring prowadziła firma EuroStrategy Consultants
(ESC) z Londynu, a ze strony polskiej konsorcjum Instytut Metalurgii Żelaza
– AGH Wydział Zarządzania – CIBEH S.A. Konsultant KE prowadził monitoring raz do roku za pełny rok kalendarzowy, a konsorcjum polskie dwa razy
rocznie: 15 września każdego roku stan na koniec I półrocza danego roku i 15
marca stan na koniec roku.
Zakres prac ESC obejmował głównie analizę viability, realizację programów inwestycyjnych oraz wypełnianie zobowiązań traktatowych zapisanych
w Protokole nr 8:
• zagadnienia finansowe:
– pomoc publiczna (wszystkie huty),
– restrukturyzacja zatrudnienia (wszystkie huty),
– uzyskanie niezbędnego wsparcia finansowego od kredytodawców oraz
lokalnych instytucji finansowych (Buczek);
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• organizacja:
– jednolita struktura zarządzania (MittalSteel),
– pozioma struktura organizacyjna (MittalSteel),
– zarządzanie biznesowe (wszystkie huty),
– usprawnienia zakupów (MittalSteel),
– spółki wydzielane (wszystkie huty),
– produktywność w spółkach zależnych (Pokój);
• zagadnienia techniczne:
– produktowa organizacja produkcji (MittalSteel),
– jakość 3 sigma w walcowni blach taśmowych w HTS (MittalSteel),
– zużycie energii i uzysk (wszystkie huty bez LW),
– likwidacje zdolności produkcyjnych (wszystkie huty bez hut Pokój i Buczek),
– urządzenia transportu pionowego i inwestycje środowiskowe (LW),
– rezygnacja z proponowanych inwestycji w dziale obróbki i konstrukcji
(Pokój),
– obniżenie kosztów inwestycji poprzez adaptację istniejących instalacji
produkcyjnych (Buczek);
• marketing:
– orientacja rynkowa (wszystkie huty),
– sprzedaż bezpośrednia (wszystkie huty)
– przegląd asortymentu produktów (MittalSteel),
– zmniejszenie uzależnienia od przemysłu górniczego (Łabędy).
Zakres prac konsorcjum krajowego wynikał z zapisów Protokołu nr 8 pkt
15 i załącznik nr 4 (rozdział 8.5.5).
Firma ESC przedstawiła łącznie 29 raportów rocznych – w każdym roku
raport sumaryczny i raporty indywidualne dla każdej huty – tablica 20.
W raporcie sumarycznym za 2006 rok121 podsumowano wyniki restrukturyzacji monitorowanych spółek. W tablicy 21 przedstawiono wykonanie zobowiązań traktatowych monitorowanych spółek, a w tablicy 22 – stopień wykorzystania pomocy publicznej.
Huty nie wykorzystały limitów dozwolonej pomocy publicznej. W latach
2002–2003 spółka Technologie Buczek wykorzystała zaledwie 12% limitu, co
spowodowane było opóźnieniami w procedurach związanych z restrukturyzacją finansową (zasadnicza część pomocy publicznej miała być udzielona po
31.12.2003, a więc w okresie, gdy udzielanie pomocy było już niedozwolone.
Przyczyniło się to do późniejszej upadłości spółki. Wszystkie spółki – poza
Arcelor Huta Warszawa – zrealizowały lub nieodwołanie potwierdziły realizowanie programów inwestycyjnych uzgodnionych z Komisją. W przypadku
Arcelor Huta Warszawa nowy właściciel zmienił strategię rozwoju Huty przez
rezygnację z modernizacji istniejących walcowni i budowę nowej walcowni
prętów. Budowa ta rozpoczęła się w 2005 roku.

Wojciech Szulc

116

Tablica 20
Raporty roczne z monitoringu przeprowadzonego przez ESC
Za rok

Bankowa Batory* Buczek** LW

Łabędy

Mittal

Pokój

Sumaryczny
118

2003

9

9

9

9

9

9

9

9

2004

9

9

9

9

9

9

9

9

2005

9

-

9

9

9

9

9

9

2006

9

-

-

9

9

9

9

9

119
120
121

Źródło: opracowanie własne
* upadłość od 03.06.2003
** upadłość od 16.08.2006
Tablica 21
Ocena ESC wykonania zobowiązań traktatowych hut objętych Programem
restrukturyzacji z 2003 roku
PHS/
Mittal
Zagadnienia finansowe
pomoc publiczna

LW/
Arcelor
Bankowa Łabędy
Pokój
Huta
Warszawa

tak

tak

tak

tak

restrukturyzacja zatrudnienia

nie*

tak

nie**

tak

Organizacja
jednolita struktura zarządzania

tak
tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

pozioma struktura organizacyjna

tak

zarządzanie biznesowe

tak

usprawnienia zakupów

tak

spółki wydzielane

tak

produktywność w spółkach zależnych
118

119

120

121

tak

tak

CONFIDENTIAL, MONITORING OF COMMITMENTS CONCERNING THE STEEL SECTOR IN POLAND MADE IN THE ACCESSION NEGOTIATIONS, COMP/2003/H1/09,
DRAFT FINAL SUMMARY REPORT, Prepared by EuroStrategy Consultants for the European Commission, December 2003
CONFIDENTIAL, MONITORING OF COMMITMENTS CONCERNING THE STEEL
SECTOR IN POLAND MADE IN THE ACCESSION NEGOTIATIONS, COMP/2004/H1/
SI2.379775, SUMMARY REPORT, Prepared by EuroStrategy Consultants for the European
Commission, April 2005
CONFIDENTIAL, MONITORING OF COMMITMENTS CONCERNING THE STEEL
SECTOR IN POLAND MADE IN THE ACCESSION NEGOTIATIONS, COMP/2005/H1/
Si2.411927, SUMMARY REPORT, Prepared by EuroStrategy Consultants for the European
Commission, April 2006
CONFIDENTIAL, MONITORING OF COMMITMENTS CONCERNING THE STEEL SECTOR IN POLAND MADE IN THE ACCESSION NEGOTIATIONS, COMP/2006/SI2/435836,
DRAFT FINAL SUMMARY REPORT, Prepared by EuroStrategy Consultants for the European Commission, April 2007
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PHS/
Mittal
Zagadnienia techniczne
produktowa organizacja produkcji
jakość 3 sigma w walcowni blach
taśmowych w HTS

117

LW/
Arcelor
Bankowa Łabędy
Pokój
Huta
Warszawa

tak
tak

zużycie energii i uzysk
likwidacje zdolności produkcyjnych

nie***

tak

tak

tak

tak

tak

urządzenia transportu pionowego
i inwestycje środowiskowe

tak
tak
nie****

rezygnacji z proponowanych inwestycji
w dziale obróbki i konstrukcji
Marketing
orientacja rynkowa

tak
tak

tak

tak

tak

tak

sprzedaż bezpośrednia

tak

tak

tak

tak

tak

przeglądu asortymentu produktów

tak

zmniejszenie uzależnienia
od przemysłu górniczego

tak

Źródło: 121
* Spółka nie osiągnęła założonego poziomu zatrudnienia, ale jest przekonana, że poziom ten
zostanie osiągnięty na koniec 2007 roku
** Mimo przekroczenia ustalonego poziomu zatrudnienia na koniec 2006 roku Huta przekroczyła wymagany poziom produktywności
*** Cele nie osiągnięte ze względu na opóźnienie budowy walcowni gorącej blach taśmowych w Krakowie oraz maszyny do ciągłego odlewania nr 3; cele do osiągnięcia po zakończeniu inwestycji
**** Zobowiązanie stało się nieaktualne – nowy właściciel zmienił strategię rozwoju Huty
przez rezygnację modernizacji istniejących walcowni i budowę nowej walcowni prętów
Tablica 22
Ocena ESC wykorzystania pomocy publicznej przez huty objęte Programem
restrukturyzacji z 2003 roku, tys. EDN
Spółka

1997–2001

2002

2003

Razem

Bankowa
Łabędy
LW / Arcelor
Huta Warszawa
Pokój
PHS / Mittal
Buczek / Technologie Buczek
RAZEM

4 565
1 963

21
56

3 226
51

7 812
2 070

Maksymalna
kwota
wg Prot. nr 8
8 465
3 489

3 210

169

203 946

207 325

325 088

- 117 763

2 706
98 307

316
464 932

9 005
1 928 318

12 027
2 491 557

18 145
2 934 659

- 6 118
- 443 102

4 422

739

1 497

6 658

18 184

- 9 526

115 174

466 233

2 146 043

2 727 449

3 306 030

- 578 581

Źródło: 121

Różnica
- 653
- 1 419
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Wszystkie monitorowane spółki, poza Hutą Bankowa, spełniły warunki testu viability na koniec 2006 roku. W Hucie Bankowa wystąpiły przejściowe
trudności związane z nagłym wzrostem kosztów wsadów o 9%, niemniej wyniki z i kwartału 2007 pokazały, że warunki testu są spełnione.
Krajowe konsorcjum monitorujące opracowało łącznie 59 raportów – w każdym półroczu jeden raport główny oraz 6 raportów indywidualnych tablica
23.
Każdy raport przygotowano w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Za okres

Bankowa

Buczek/
Technologie
Buczek

Częstochowa

LW/Arcelor
Huta
Warszawa

Łabędy

PHS/
Mittal

Pokój

Główny

Tablica 23
Raporty z monitoringu przeprowadzonego przez krajowe konsorcjum
monitorujące

Raport 1 (I p. 2003)

9

9

-

9

9

9

9

9

Raport 2 (rok 2003)

9

9

-

9

9

9

9

9123

Raport 3 (I p. 2004)

9

9

-

9

9

9

9

9

Raport 4 (rok 2004)

9

9

-

9

9

9

9

9

Raport 5 (I p. 2005)

9

9

-

9

9

9

9

9

122

123

124

125

126

122
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Źródło: opracowanie własne

W wyniku zakończenia postępowania Komisji Europejskiej (decyzja KE
K(2005) 2687 z 20 lipca 2005131), wdrożonego 19 maja 2004 r., Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o., jako sukcesor działalności Huty Częstochowa S.A., decyzją Ministerstwa Gospodarki została włączona do procedury monitorowania
przebiegu procesu restrukturyzacji prowadzonego w okresach półrocznych
w zakresie, którym objęci byli beneficjenci pomocy publicznej.
W sentencji decyzji zapisano:
1. Pomoc państwa w wysokości 19 699 452 PLN, jakiej Polska udzieliła Hucie
Częstochowa S.A. w okresie od 1997 r. do maja 2002 r. w formie pomocy
operacyjnej i pomocy na cele restrukturyzacji zatrudnienia, jest niezgodna
ze wspólnym rynkiem.
2. Polska podejmie wszelkie niezbędne środki, aby odzyskać od Huty Częstochowa S.A., Regionalnego Funduszu Gospodarczego, Majątku Hutniczego
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Szulc W., Garbarz B., Miczka M., Niesler M., Monitorowanie przebiegu procesu restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali w Polsce oraz bieżącego stanu sektora i rynku wyrobów hutniczych. Raport 6, Sprawozdanie IMŻ nr N0-6889-06/1, Gliwice 2006, praca niepublikowana,
zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Szulc W., Garbarz B., Miczka M., Niesler M., Monitorowanie przebiegu procesu restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali w Polsce oraz bieżącego stanu sektora i rynku wyrobów hutniczych. Raport 7, Sprawozdanie IMŻ nr N0-6889-07/1, Gliwice 2006, praca niepublikowana,
zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Szulc W., Garbarz B., Paduch J., Niesler M., Miczka M., Monitorowanie przebiegu procesu
restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali w Polsce, w tym bieżącego stanu sektora i rynku
wyrobów hutniczych: Raport 8, Sprawozdanie IMŻ nr N0-6889-08/1, Gliwice 2007, praca niepublikowana, zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Szulc W., Garbarz B., Paduch J., Niesler M., Miczka M., Monitorowanie przebiegu procesu
restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali w Polsce, w tym bieżącego stanu sektora i rynku
wyrobów hutniczych: Raport zbiorczy za okres 2003 - 2006 r., Sprawozdanie IMŻ nr N0-688908/1, Gliwice 2007, praca niepublikowana, zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej
KOMISJA, DECYZJA KOMISJI z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie pomocy państwa nr C 20/04
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1962) (Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
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Sp. z o.o. i Operatora Sp. z o.o. pomoc, o której mowa w akapicie pierwszym,
udzieloną bezprawnie Hucie Częstochowa S.A. Wszystkie te przedsiębiorstwa ponoszą solidarną odpowiedzialność za zwrot tej pomocy. Zwrot pomocy nastąpi bezzwłocznie i zgodnie z procedurami prawa krajowego pod
warunkiem, że zezwalają one na natychmiastowe i skuteczne wykonanie
niniejszej decyzji. Do sum podlegających zwrotowi doliczone zostaną odsetki za cały okres od dnia przyznania pomocy Hucie Częstochowa S.A. do jej
faktycznego odzyskania. Odsetki naliczone zostaną zgodnie z przepisami
określonymi w rozdziale V rozporządzenia (WE) nr 794/2004.
Włączenie Huty Stali Częstochowa Sp. z o.o. do procesu monitorowania
wymagało opracowania biznesplanu Huty zgodnego z wymaganiami Komisji
Europejskiej. Dokument taki opracowano w czerwcu 2004 roku132.
W podmiotach objętych Programem „Restrukturyzacja i Rozwój Hutnictwa
Żelaza i Stali w Polsce do 2006 roku” z 10 stycznia 2003 roku, ze zmianami
zaakceptowanymi 25.03.2003, odnotowano:
• Huta Andrzej S.A. została postawiona w stan upadłości w dniu 21.02.2003;
w konsekwencji została usunięta z listy beneficjentów pomocy publicznej
i tym samym z listy objętej pełnym zakresem monitorowania (zmiana ta
uzgodniona z Komisją Europejską nie została uwzględniona w Protokole nr
8 Traktatu Akcesyjnego)
• Huta Buczek S.A. w Sosnowcu w dniu 07.05.2003 zmieniła nazwę na Technologie Buczek S.A.; zmiana ta nie wpłynęła na zakres realizowanego przez
ten podmiot programu restrukturyzacji;
• Huta Batory S.A. w dniu 03.06.2003 została postawiona w stan upadłości;
tym samym utraciła prawo do uzyskiwania pomocy publicznej i została ujęta w grupie pozostałych podmiotów sektora,
• ze względu na zakończenie prywatyzacji PHS S.A. 5 marca 2004, w dniu
20.05.2004 została zmieniona nazwa spółki na Ispat Polska Stal S.A.,
• w dniu 20.05.2004 w spółce IPS S.A. zmieniono nazwy oddziałów na:
– IPS S.A. Oddział w Sosnowcu,
– IPS S.A. Oddział w Świętochłowicach,
– IPS S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej,
– IPS S.A. Oddział w Krakowie.
• 18 lutego 2005 r. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiana firmy Spółki:
– Mittal Steel Poland Spółka Akcyjna – w miejsce „Ispat Polska Stal” Spółka Akcyjna,
132
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– Mittal Steel Poland Spółka Akcyjna Oddział w Dąbrowie Górniczej –
w miejsce „Ispat Polska Stal” Spółka Akcyjna Oddział w Dąbrowie Górniczej,
– Mittal Steel Poland Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie – w miejsce
„Ispat Polska Stal” Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie,
– Mittal Steel Poland Spółka Akcyjna Oddział w Sosnowcu – w miejsce
„Ispat Polska Stal” Spółka Akcyjna Oddział w Sosnowcu,
– Mittal Steel Poland Spółka Akcyjna Oddział w Świętochłowicach –
w miejsce „Ispat Polska Stal” Spółka Akcyjna Oddział w Świętochłowicach.
08.12.2005 r. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiana nazwy spółki Huta L.W. Sp. z o.o. na Arcelor
Huta Warszawa Sp. z o.o.,
07.06.2006 r. Komisja Europejska wszczęła formalną procedurę dochodzeniową w odniesieniu do pomocy państwa dla spółki Technologie Buczek
S.A. (C 23/2006, ex NN 35/2006),
Technologie Buczek S.A., decyzją Sądu Rejonowego w Katowicach, zostały
postawione w stan upadłości likwidacyjnej w dniu 16.08.2006,
W dniu 29.08.2006 została zmieniona nazwa spółki Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o. na ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.,
W dniu 01.12.2006 Komisja Europejska wszczęła formalną procedurę dochodzeniową w odniesieniu do pomocy państwa dla spółki Arcelor Huta
Warszawa Sp. z o.o. (C(2006) 5851/3, ex N 748/2006).

Postępowanie w odniesieniu do Technologii Buczek zakończone zostało wydaniem decyzji 23 października 2007 roku133. W sentencji decyzji zapisano:
Artykuł 1
Pomoc państwa w wysokości 20 761 643 PLN, przyznana bezprawnie przez Polskę na
rzecz grupy Technologie Buczek, narusza postanowienia np. 88 ust. 3 Traktatu i jest niezgodna ze wspólnym rynkiem.
Artykuł 2
Pomoc państwa w wysokości 1 369 186 PLN, przyznana przez Polskę na rzecz grupy
Technologie Buczek w latach 1997–2003, nie została wykorzystana zgodnie z warunkami
określonymi w protokole nr 8 do Traktatu o przystąpieniu i dlatego jest niezgodna z zasadami wspólnego rynku.
Artykuł 3
1. Polska uzyskuje zwrot środków pomocy, o których mowa w np. 1, bezprawnie przyznanych grupie Technologie Buczek, w szczególności od spółek zależnych Huta Buczek Sp.
z o.o. oraz Buczek Automotive Sp. z o.o., proporcjonalnie do faktycznie otrzymanej przez
133
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nie pomocy. W związku z tym, Polska uzyskuje zwrot 13 578 115 PLN od spółki Huta
Buczek Sp. z o.o. oraz 7 183 528 PLN od spółki Buczek Automotive Sp. z o.o.
2. Polska uzyskuje od Technologie Buczek S.A. zwrot niewłaściwie wykorzystanej pomocy,
o której mowa w np. 2, udzielonej Grupie Technologie Buczek.
3. Kwota, która ma zostać zwrócona, obejmuje odsetki naliczone za okres od daty przekazania tej kwoty do dyspozycji beneficjenta do daty jej zwrotu.
4. Odsetki są obliczane w oparciu o złożoną stopę procentową zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania
rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania
np. 93 Traktatu WE.

Postępowanie w odniesieniu do Arcelor Huta Warszawa zakończone zostało wydaniem decyzji 11 grudnia 2007 roku134. W sentencji decyzji zapisano:
Artykuł 1
Pomoc państwa w kwocie 1 645 682 EUR udzielona przez Polskę z naruszeniem pkt 18
Protokołu nr 8 na rzecz HLW/AHW została wykorzystana przez HLW/AHW niezgodnie
z przeznaczeniem i jest niezgodna ze wspólnym rynkiem.
Artykuł 2
Biorąc pod uwagę spłatę pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, określonej
w np. 1, Komisja nie wnosi sprzeciwu wobec zmiany biznesplanu przez AHW.

Wyniki monitoringu przebiegu procesu restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali za lata 2003 i 2004 wykazały, że rzeczywiste postępy wdrażania
wzajemnych uzgodnień strony polskiej i KE w niektórych obszarach w sposób istotny odbiegały od przyjętych założeń. Pojawiły się w związku z tym ze
strony KE wątpliwości, czy restrukturyzacja polskiego hutnictwa w kształcie
innym niż uzgodniony prowadzić będzie do spełnienia podstawowego celu restrukturyzacji, tj. spełnienia kryteriów viability na koniec 2006 roku przez
spółki hutnicze objęte procesem restrukturyzacji. Zgodnie z zapisami punktu
10 do Protokołu nr 8 do Traktatu Akcesyjnego „Jakiekolwiek późniejsze
zmiany w ogólnym planie restrukturyzacji oraz w indywidualnych
planach muszą być zatwierdzone przez Komisję, oraz tam gdzie jest to
konieczne, przez Radę”.
W świetle powyższego, Ministerstwo Gospodarki, odpowiedzialne za proces
restrukturyzacji, podjęło decyzję o konieczności aktualizacji indywidualnych
programów restrukturyzacji w terminie do 15.07.2005, zawierających wszystkie dotychczasowe i przewidywane odstępstwa od dokumentów bazowych
i notyfikowaniu ich w KE, a po uzyskaniu zgody KE dokonanie stosownych
zmian w rządowym programie restrukturyzacji135.
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Zaktualizowane indywidualne programy restrukturyzacji zostały przekazane przez Ministerstwo Gospodarki do notyfikacji Komisji Europejskiej
w dwóch transzach:
– 24.10.2005 roku zaktualizowane programy spółek Huta Bankowa Sp. z o.o.,
Technologie Buczek S.A. i Huta Łabędy S.A.,
– 18.11.2005 roku zaktualizowane programy spółek Huta L.W. Sp. z o.o.
i Huta Pokój S.A.
Spółka Mittal Steel Poland S.A. już 4 kwietnia 2005 roku powiadomiła
Komisję o planowanej zmianie Indywidualnego Biznes Planu i 20.07.2005,
w oparciu o pkt 10 protokołu nr 8 Komisja podjęła decyzję o niewnoszeniu zastrzeżeń co do zmiany Indywidualnego Biznes Planu Mittal Steel Poland136.
W raporcie zbiorczym z monitorowania wdrażania Programu z 2003 roku,
opracowanym przez krajowe konsorcjum monitorujące, stwierdzono, że warunki kształtujące ekonomiczny rozwój Polski i państw, będących głównymi
rynkami eksportu wyrobów stalowych wytwarzanych w Polsce korzystnie
wpływały na funkcjonowanie sektora stalowego w Polsce w latach 2003–2006.
Wyjątkowo sprzyjający był 2004 rok, kiedy światowa gospodarka osiągnęła
wzrost największy od 15 lat. Pewne wyhamowanie rozwoju nastąpiło w 2005
roku, ale w 2006 roku gospodarki w większości państw, decydująco wpływających na zużycie i produkcję wyrobów stalowych, ponownie zwiększyły tempo
wzrostu.
Produkt krajowy brutto wytworzony w Polsce w poszczególnych latach
analizowanego okresu rósł systematycznie. Najwyższe tempo wzrostu PKB
wystąpiło w roku 2006 i wyniosło 5,8%. Sumarycznie w analizowanym okresie PKB wzrósł o 19,3%. Dynamicznie rosła produkcja sprzedana przemysłu:
przyrost produkcji sprzedanej przemysłu w analizowanym okresie wyniósł
40,8%. Wzrost ten wynikał główne ze wzrostu sprzedaży w przetwórstwie
przemysłowym (wzrost o 49,8%). Bardzo intensywnie rosła produkcja sprzedana w niektórych działach, które charakteryzują się wysoką stalochłonnością (produkcja maszyn i urządzeń, produkcja wyrobów z metali, produkcja
pojazdów samochodowych, przyczep i naczep). W latach 2003–2006 nastąpił
również wzrost produkcji budowlano-montażowej ogółem (wzrost o 25,1%).
W analizowanym okresie miał miejsce systematyczny spadek kursu euro
i dolara względem złotówki, który był czynnikiem zwiększającym konkurencyjność importowanych wyrobów na rynku krajowym. Omówione tendencje
makroekonomiczne stymulowały wzrost polskiego rynku stalowych wyrobów hutniczych. Jawne zużycie wyrobów hutniczych wzrosło z 7 297,9 tys.
ton w 2003 roku do 10 143,5 tys. ton w 2006 roku (wzrost o 39,0%). W analizowanym okresie nastąpił wzrost cen wyrobów hutniczych. Średnia cena
wszystkich wyrobów stalowych uzyskiwana przez krajowych producentów
136
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wzrosła z 1 279,7 zł/tonę w 2003 roku do 1 944,5 zł/tonę w 2006 roku (wzrost
o 51,9%).
W odniesieniu do sytuacji rynkowej w raporcie zbiorczym z monitorowania
wdrażania Programu z 2003 roku, opracowanym przez krajowe konsorcjum
monitorujące, stwierdzono, że jawne zużycie stalowych wyrobów hutniczych
w Polsce rosło w kolejnych latach 2003–2006 objętych monitorowaniem w sposób następujący: od 7,298 mln ton w 2003 roku, przez 7,936 mln ton w 2004
roku i 8,042 mln ton w 2005 roku, do 10,144 mln ton w 2006 roku. Wielkość
zużycia w roku 2006 wzrosła o 39,0% w stosunku do 2003 roku.
Udział importu w jawnym zużyciu stalowych wyrobów hutniczych wzrósł
w roku 2006 do 51,5%, w porównaniu z udziałem 42,4% w 2003 roku. Wartość
wskaźnika terms of trade uległa poprawie w monitorowanym okresie z 1,69
w roku 2003 do 1,19 w 2006 roku.
Produkcja sprzedana wyrobów stalowych przez wszystkie przedsiębiorstwa sektora wzrosła w latach 2003–2006 o 15,9% i w roku 2006 osiągnęła
10 251,5 tys. ton. W tym samym okresie rynek wyrobów stalowych w Polsce
rozwijał się szybciej, o czym świadczy wzrost jawnego zużycia wyrobów stalowych o 39,0%. Rok 2004 charakteryzował się wysokim wzrostem produkcji
sprzedanej przez przedsiębiorstwa sektora (o 17,6% w stosunku do roku 2003
w ujęciu ilościowym). W roku 2004 nastąpił wyraźny wzrost cen na rynku
krajowym i w eksporcie. Spowodowało to wyraźnie większy, niż w ujęciu ilościowym, wzrost wartości sprzedaży w 2004 roku w stosunku do 2003 roku
(76,0%). W roku 2005 nastąpił spadek sprzedaży w ujęciu ilościowym o 18,0%
w stosunku do 2004 roku i o 3,6% w stosunku do 2003 roku. Średnia cena
wszystkich wyrobów stalowych spadła w stosunku do 2004 roku o 3,9%, ale
była wyższa o 42,6% niż w 2003 roku. Z tego względu produkcja sprzedana
w ujęciu wartościowym zmniejszyła się w stosunku do 2004 roku o 21,2%,
ale była wyższa niż w 2003 roku o 38,6%. W roku 2006 nastąpił wzrost produkcji sprzedanej w stosunku do roku 2005 oraz w stosunku do 2003 roku.
W ujęciu ilościowym produkcja sprzedana była wyższa o 20,2% niż w roku
2005 oraz o 15,9% niż w 2003 roku i osiągnęła 98,6% wielkości z 2004 roku.
Średnia cena wyrobów stalowych w 2006 roku była najwyższa w całym okresie 2003–2006. Dzięki wyższym cenom i większej ilości sprzedaży, przychody
ze sprzedaży sektora zwiększyły się o 27,1% w 2006 roku (19 933,5 mln zł)
w porównaniu do 2005 roku (15 686,9 mln zł) osiągając najwyższą wartość
w monitorowanym okresie.
W latach 2003–2004 Spółkę Mittal Steel Poland S.A. obowiązywał wyjściowy program restrukturyzacji zatwierdzony przez Komisję Europejską w 2003
roku, a w latach 2005 i 2006 program zaktualizowany w 2005 roku. Poziom
wykonania planów sprzedaży w latach 2003–2006 przedstawiono w tablicy 24.
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Tablica 24
Poziom wykonania planów sprzedaży w spółce Mittal Steel Poland S.A.
Rok

Program
restrukturyzacji

Wykonanie planu
w ujęciu ilościowym

Wykonanie planu
w ujęciu wartościowym

2003

wyjściowy

99,7%

95,6%

2004

wyjściowy

111,2%

152,2%

2005

zaktualizowany

72,5%

70,0%

2006
130
Źródło:

zaktualizowany

80,1%

80,8%

Spółka Mittal Steel Poland S.A. w roku 2003 osiągnęła zbliżone do zaplanowanych w programie restrukturyzacji wielkości i wartości sprzedaży wyrobów stalowych. W roku 2004 plany zostały znacznie przekroczone. W 2005
roku, w którym obowiązywał zaktualizowany program restrukturyzacji, nie
osiągnięto zaplanowanych parametrów. Podobnie w roku 2006 Spółka nie
zrealizowała ilościowego i wartościowego planu sprzedaży zawartego w zaktualizowanym programie restrukturyzacji.
Dynamika zmian wielkości sprzedaży Mittal Steel Poland S.A. odpowiada dynamice sprzedaży całego sektora (ze względu na dominujący udział potencjału produkcyjnego Spółki w potencjale wszystkich podmiotów sektora).
Wyniki osiągnięte w roku 2004 były jednak mniej korzystne niż w innych
podmiotach (wzrost o 11,5% w ujęciu ilościowym i 71,7% w ujęciu wartościowym), a spadek produkcji w roku 2005 w stosunku do roku 2004 był głębszy
i wyniósł 25,7% w ujęciu ilościowym oraz 31,4% w ujęciu wartościowym. Tendencja wzrostowa, która wystąpiła w roku 2006 była słabsza w Mittal Steel
Poland S.A. niż w całym sektorze. W ujęciu ilościowym produkcja wzrosła
w stosunku do 2005 roku o 15,0%, a w ujęciu wartościowym o 21,5%.
W latach 2003–2005 Hutę Pokój S.A. obowiązywał wyjściowy program restrukturyzacji zatwierdzony przez Komisję Europejską w 2003 roku. W roku
2005 Huta przedstawiła zaktualizowany program restrukturyzacji na lata
2005–2006. Poziom wykonania planów sprzedaży w latach 2003–2006 przedstawiono w tablicy 25.
Tablica 25
Poziom wykonania planów sprzedaży w spółce Huta Pokój S.A.
Rok

Program
restrukturyzacji

Wykonanie planu
w ujęciu ilościowym

2003

wyjściowy

105,3%

85,7%

2004

wyjściowy

91,7%

110,7%

wyjściowy

73,3%

79,8%

zaktualizowany

108,6%

112,0%

zaktualizowany

13,1%

45,5%

2005
2006
130
Źródło:

Wykonanie planu
w ujęciu wartościowym
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W roku 2003 Huta Pokój S.A. przekroczyła ilościowy plan sprzedaży wyrobów stalowych zawarty w wyjściowym programie restrukturyzacji, ale nie
osiągnęła planu wartościowego. W roku 2004 – mimo że nie wykonany został
plan w ujęciu ilościowym – przekroczono plan wartościowy. W roku 2005 nie
osiągnięto wielkości i wartości sprzedaży wyrobów stalowych zaplanowanych
w wyjściowym programie restrukturyzacji natomiast przekroczono plany zawarte w zaktualizowanym programie. W roku 2006 Huta Pokój S.A. osiągnęła
wielkości i wartości sprzedaży zaplanowane w zaktualizowanym programie
restrukturyzacji (w wyjściowym programie restrukturyzacji Huty Pokój S.A.
nie zamieszczono prognoz na 2006 rok).
W roku 2004 w Hucie Pokój S.A. wystąpił spadek ilości sprzedaży o 6,2%
w stosunku do 2003 roku. Była to tendencja przeciwna w stosunku do zmian
w sektorze, którego produkcja w ujęciu ilościowym wzrosła. W kolejnych latach dynamika sprzedaży była zbliżona do trendów występujących w całym
sektorze.
W latach 2003–2005 Hutę Łabędy S.A. obowiązywał wyjściowy program restrukturyzacji zatwierdzony przez Komisję Europejską w 2003 roku. W roku
2005 Huta przedstawiła zweryfikowany program restrukturyzacji na lata
2005–2006. Poziom wykonania planów sprzedaży w latach 2003–2006 przedstawiono w tablicy 26.
Tablica 26
Poziom wykonania planów sprzedaży w spółce Huta Łabędy S.A.
Rok

Program
restrukturyzacji

Wykonanie planu
w ujęciu ilościowym

2003

wyjściowy

103,8%

85,7%

2004

wyjściowy

135,4%

155,4%

2005
2006

Wykonanie planu
w ujęciu wartościowym

wyjściowy

145,3%

177,4%

zaktualizowany

112,1%

115,1%

wyjściowy

50,4%

182,5%

zaktualizowany

114,6%

118,6%

Źródło: 130

Wyłącznie w roku 2003 Huta Łabędy S.A. nie osiągnęła wartości sprzedaży
wyrobów stalowych zaplanowanej w wyjściowym programie restrukturyzacji przekraczając jednocześnie zaplanowaną wielkość sprzedaży. W kolejnych
latach Huta przekraczała wartości zaplanowane zarówno w wyjściowym jak
i w zaktualizowanym programie restrukturyzacji.
W roku 2004 Huta Łabędy S.A. zwiększyła w stosunku do roku 2003 sprzedaż w ujęciu ilościowym i wartościowym w stopniu wyższym niż cały sektor. Kierunki zmian wielkości sprzedaży Huty Łabędy S.A. w roku 2005 były
odmienne niż dynamika sprzedaży całego sektora. W roku 2005 produkcja
wzrosła w stosunku do 2004 roku o 8,9% w ujęciu ilościowym i 17,4% w ujęciu
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wartościowym, podczas gdy w tym samym okresie produkcja sektora spadła.
Wzrost sprzedaży w roku 2006 był nieznaczny zarówno w ujęciu ilościowym
(2,9%) jak i wartościowym (3,3%).
W latach 2003–2005 Spółkę Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o. obowiązywał
wyjściowy program restrukturyzacji zatwierdzony przez Komisję Europejską
w 2003 roku. W roku 2005 Huta przedstawiła zweryfikowany program restrukturyzacji na lata 2005–2006. Poziom wykonania planów sprzedaży w latach 2003–2006 przedstawiono w tablicy 27.
Tablica 27
Poziom wykonania planów sprzedaży w spółce Arcelor Huta Warszawa
Sp. z. o.o.
Rok

Program
restrukturyzacji

Wykonanie planu
w ujęciu ilościowym

2003

wyjściowy

85,7%

93,2%

2004

wyjściowy

85,7%

120,9%

wyjściowy

77,1%

122,9%

2005
2006

Wykonanie planu
w ujęciu wartościowym

zaktualizowany

102,7%

100,8%

wyjściowy

115,5%

140,7%

zaktualizowany

137,8%)

121,3%

Źródło: 130

W latach 2003–2005 Spółka Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o. nie osiągnęła wielkości sprzedaży wyrobów stalowych zaplanowanych w wyjściowym
programie restrukturyzacji. W roku 2006 wielkość sprzedaży była wyższa od
planowanej w wyjściowym programie restrukturyzacji. W latach 2005 i 2006
wielkość sprzedaży była wyższa od zaplanowanej w zaktualizowanym programie restrukturyzacji. W roku 2003 Spółka nie osiągnęła zaplanowanej wartości sprzedaży. W latach 2004, 2005 i 2006 planowana w wyjściowym – a dla
lat 2005 i 2006 także w zaktualizowanym programie restrukturyzacji – wartość sprzedaży została przekroczona.
W roku 2004 Spółka Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o. zwiększyła sprzedaż
w ujęciu ilościowym i wartościowym w stopniu niższym niż cały sektor (11,7%
w ujęciu ilościowym i 47,4% w ujęciu wartościowym). W roku 2005, podobnie
jak w całym sektorze, spadła w stosunku do roku 2004 wielkość produkcji
w ujęciu ilościowym. Spadek nie był jednak tak znaczący jak w całym sektorze
i wyniósł 10,3%, a jednocześnie wartość sprzedaży utrzymała się na niemal
nie zmienionym poziomie. Dynamika sprzedaży spółki w 2006 roku w ujęciu
ilościowym była znacznie wyższa niż w całym sektorze. Produkcja sprzedana
w ujęciu ilościowym wzrosła o 51,7%. Natomiast w ujęciu wartościowym dynamika była znacznie mniejsza (wzrost o 16,9%). Mniejsza dynamika wartości
sprzedaży niż jej ilości wynikała ze zmiany struktury sprzedaży polegającej
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na większym niż wcześniej przewidywano udziale w sprzedaży kęsów z COS
sprzedawanych głównie na eksport.
Spółka Technologie Buczek S.A. nie zrealizowała wyjściowego programu
restrukturyzacji. W dniu 16 sierpnia 2006 roku spółka Technologie Buczek
S.A. została sądownie postawiona w stan upadłości likwidacyjnej. W I półroczu 2006 roku Spółka całkowicie zaprzestała produkcji stalowych wyrobów
hutniczych. Przychody ze sprzedaży, jakie osiągnęła Spółka związane były
głównie z realizacją usług przerobu z powierzonego materiału oraz produkcją rur z taśmy walcowanej na zimno. Do maja 2006 roku Spółka realizowała również sprzedaż rur aluminiowanych wyprodukowanych przez Buczek
Automotive Sp. z o.o. Poziom wykonania planów sprzedaży w latach 2003–
2006 (I połowa) przedstawiono w tablicy 28.
Tablica 28
Poziom wykonania planów sprzedaży w spółce
Technologie Buczek S.A.
Rok

Program
restrukturyzacji

Wykonanie planu
w ujęciu ilościowym

Wykonanie planu
w ujęciu wartościowym

2003

wyjściowy

66,2%

72,0%

2004

wyjściowy

72,6%

109,9%

2005

wyjściowy

36,3%

68,4%

2006 (I poł.)

wyjściowy

13,3%

11,5%

Źródło: 130

W latach 2003–2005 Spółka Technologie Buczek S.A. nie osiągnęła wielkości sprzedaży wyrobów stalowych zaplanowanych w wyjściowym programie
restrukturyzacji. Tylko w roku 2004 Spółka przekroczyła zaplanowaną wartość sprzedaży. W latach 2003 i 2005 Spółka nie osiągnęła wartości sprzedaży
zaplanowanych w wyjściowym programie restrukturyzacji.
W roku 2004 Spółka Technologie Buczek S.A. zwiększyła sprzedaż w ujęciu ilościowym w stopniu wyższym niż cały sektor. W ujęciu wartościowym
wzrost był niemal identyczny ze wzrostem sektora. W roku 2005 wyłączono
do odrębnego podmiotu produkcję walców hutniczych, co spowodowało spadek
produkcji w ujęciu ilościowym i wartościowym. Jednocześnie nastąpił spadek
sprzedaży rur, co spowodowało, że łącznie produkcja w ujęciu ilościowym obniżyła się o 50,5%, a w ujęciu wartościowym o 52,1%.
W latach 2003–2005 Hutę Bankowa Sp. z o.o. obowiązywał wyjściowy program restrukturyzacji zatwierdzony przez Komisję Europejską w 2003 roku.
W 2005 roku Huta przedstawiła zweryfikowany program restrukturyzacji na
lata 2005–2006. Poziom wykonania planów sprzedaży w latach 2003–2006
przedstawiono w tablicy 29.
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Tablica 29
Poziom wykonania planów sprzedaży w spółce Huta Bankowa Sp. z o.o.
Rok

Program
restrukturyzacji

2003

wyjściowy

94,3%

73,6%

2004

wyjściowy

127,1%

126,6%
113,9%

2005
2006

Wykonanie planu
w ujęciu ilościowym

Wykonanie planu
w ujęciu wartościowym

wyjściowy

106,6%

zaktualizowany

96,5%

99,4%

wyjściowy

115,0%

126,6%

zaktualizowany

106,1%

105,0%

Źródło: 130

W roku 2003 Huta Bankowa Sp. z o.o. nie osiągnęła wielkości i wartości
sprzedaży wyrobów stalowych zaplanowanych w wyjściowym programie restrukturyzacji. W latach 2004, 2005 i 2006 zaplanowane w wyjściowym programie restrukturyzacji parametry sprzedaży zostały przekroczone. W roku
2005 Huta osiągnęła wielkość i wartość sprzedaży zbliżoną do zaplanowanej
w zaktualizowanym programie restrukturyzacji. W roku 2006 Huta przekroczyła parametry sprzedaży zaplanowane w zaktualizowanym programie restrukturyzacji.
Dynamika zmian wielkości sprzedaży Huty Bankowa Spółka z o.o. odpowiada dynamice sprzedaży całego sektora. Wzrost sprzedaży w roku 2004
w stosunku do roku 2003 był znaczący (15,3% w ujęciu ilościowym i 63,8%
w ujęciu wartościowym), jednak nieco niższy niż w przypadku całego sektora.
W roku 2005 produkcja spadła w stosunku do 2004 roku o 24,9% w ujęciu
ilościowym i 19,2% w ujęciu wartościowym. Większy niż w sektorze spadek
wielkości sprzedaży w ujęciu ilościowym wynikał z wyłączenia z eksploatacji
Walcowni Średniej. W roku 2006 dynamika sprzedaży Huty była mniejsza od
dynamiki sektora: w ujęciu ilościowym produkcja wzrosła o 8,3% a w ujęciu
wartościowym o 7,9%.
Ocenę w zakresie rynku, wielkości i asortymentu produkcji dla ISD Huta
Częstochowa Sp. z o.o. wykonano dla lat 2005–2006.
W 2005 roku Huta nie zrealizowała ilościowego i wartościowego planu
sprzedaży zawartego w programie restrukturyzacji. W 2006 roku Spółka ISD
Huta Częstochowa Sp. z o.o. zmieniła strukturę produkcyjną w stosunku do
struktury przedstawionej w programie restrukturyzacji, przez włączenie linii produkcyjnych do wytwarzania rur bez szwu, kształtowników spawanych,
prefabrykatów i konstrukcji. Huta nie zrealizowała ilościowego planu sprzedaży blach grubych (dostawy na rynek oraz zużycie wewnętrzne na konstrukcje spawane i prefabrykaty) zawartego w programie restrukturyzacji. Wykonanie ilościowe tak zdefiniowanej sprzedaży wyniosło 93,1% planu. W roku
2006 sprzedano 564,5 tys. ton blach grubych o wartości 1 358 228,9 tys. zł, co
oznacza wzrost ilości sprzedaży o 20,9% i wzrost jej wartości o 11,9% w sto-
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sunku do 2005 roku. Jednocześnie nastąpił wzrost produkcji całkowitej blach
grubych (o 38,7%). W roku 2006 przekazano do produkcji konstrukcji prefabrykatów i kształtowników spawanych 68,5 tys. ton blach grubych, co tłumaczy różnicę pomiędzy wzrostem produkcji sprzedanej i całkowitej.
W zakresie realizacji programów inwestycyjnych huty wydatkowały kwoty
przedstawione w tablicy 30.
Tablica 30
Nakłady na przedsięwzięcia inwestycyjne i modernizacyjne poniesione przez
beneficjentów pomocy publicznej i ISD Hutę Częstochowa Sp. z o.o. w latach
2003–2006, tys. zł

Razem

2003

2004

2005

2006

Łącznie

54 969 46 154 384 463 1 238 454 1 724 040

Stopień finansowego zrealizowania
programów inwestycyjnych
w odniesieniu do programów
restrukturyzacji
wyjściowych
%

zaktualizowanych
%

63,9%

67,5%

Źródło: 130

Huta Bankowa
Huta zrealizowała główne pozycje swojego programu inwestycyjnego. Pozycje niezrealizowane nie miały istotnego wpływu na ogólny wynik restrukturyzacji Huty.
Technologie Buczek
Spółka zrealizowała główne pozycje swojego programu inwestycyjnego.
Niepowodzenie restrukturyzacji finansowej i majątkowej spowodowało postawienie Spółki w stan upadłości likwidacyjnej w sierpniu 2006 roku.
Arcelor Huta Warszawa
Spółka, po zmianie właściciela we wrześniu 2005 roku, zaprzestała realizacji programu inwestycyjnego zapisanego w wyjściowym programie restrukturyzacji. Nowy, zaktualizowany program inwestycyjny obejmuje budowę nowej
walcowni wyrobów długich w miejsce modernizacji obecnie funkcjonujących
walcowni.
Huta Łabędy
Huta zrealizowała główne pozycje swojego programu inwestycyjnego. Pozycje niezrealizowane nie mają istotnego wpływu na ogólny wynik restrukturyzacji Huty.
Huta Pokój
Huta zrealizowała główne pozycje swojego programu inwestycyjnego. Pozycje niezrealizowane nie mają istotnego wpływu na ogólny wynik restrukturyzacji Huty.
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Mittal Steel Poland
Spółka realizowała program inwestycyjny zgodnie z notyfikacją z lipca
2005 roku.
ISD Huta Częstochowa
Spółka realizowała program inwestycyjny zweryfikowany w 2006 roku.
W okresie monitorowania stan zatrudnienia w spółkach beneficjentach pomocy publicznej spadł z 18 706 osób w roku 2003 do 15 251 osób w roku 2006.
Produktywność wzrosła z 222 ton/osobę w roku 2003 do 321 ton/osobę w roku
2006. Stan planowany nie został osiągnięty.
Realizacja zmian zdolności produkcyjnych MMP przebiegła zgodnie z zapisami Protokołu nr 8 Traktatu Akcesyjnego i programu „Restrukturyzacja
i Rozwój Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce do 2006 roku” w odniesieniu do
redukcji zdolności produkcyjnych MMP – tablica 31. Mittal Steel Poland S.A.
kończył realizację programu inwestycyjnego zgodnie z notyfikacją z lipca 2005
roku, która przesunęła terminy realizacji głównych przedsięwzięć inwestycyjnych w stosunku do pierwotnych zapisów.

2003

2003

-

taśmy
walcowane na
gorąco

blachy
uniwersalne

walcówka

-

PHS (Mittal
Steel Poland
Oddział
w Krakowie)

Łabędy

PHS (Mittal
Steel Poland
Oddział
w Sosnowcu)

2005

-

-

-

-

1997

pręty
lekkie
i średnie

Florian (Mittal
Steel Poland
Oddział w Świętochłowicach)

wyroby walcowane na gorąco

Spółka

Asortyment

Rok
zmiany
MMP

+ 200

- 35

- 700

-

-

- 340

- 735

Wzrost/
spadek
MMP,
tys. ton/
rok

Program „Restrukturyzacja i Rozwój
Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce
do 2006 roku”

Instalacja

-90

Walcownia kształtowników
średnich

Walcownia blach uniwersalnych
Walcownia walcówki,
Sosnowiec

PHS (Mittal
Steel Poland
Oddział
w Sosnowcu)

+200

-35

-700

-90

Walcownia kształtowników
średnich

Walcownia gorąca taśm,
Kraków

-340

- 715

Walcownia kształtowników
lekkich i średnich, Świętochłowice

Łabędy

PHS (Mittal
Steel Poland
Oddział
w Krakowie)

Łabędy

Łabędy

PHS (Mittal
Steel Poland
Oddział w Świętochłowicach)

wyroby walcowane na gorąco

Spółka

Minimalna
zmiana
zdolności, tys.
ton/rok

2000

1997

01.01.2005

-

31.12.2003 31.12.2003

31.12.2002 31.03.2005

30.09.2003 30.09.2003

2000

1997

Data
Data
zamknięzmiany
cia na
produkcji
stałe

Załącznik nr 2 Protokołu nr 8 Traktatu Akcesyjnego

Tablica 31
Zaplanowane zmiany netto zdolności produkcyjnych MMP wyrobów gotowych w spółkach objętych pomocą publiczną w latach 1997 – 2006, zapisane w Załączniku nr 2 Protokołu nr 8 Traktatu Akcesyjnego
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2005

2005

2006

2006

2006

kształtowniki
lekkie
i średnie

pręty
lekkie
i średnie

blachy
taśmowe
walcowane na
gorąco

Bankowa

PHS (Mittal
Steel Poland
Oddział
w Krakowie)

L.W. (Arcelor
walcówka
Huta Warszawa)

taśmy
walcowane na
gorąco

Bankowa

PHS (Mittal
Steel Poland
Oddział w Świętochłowicach)

taśmy
walcowane na
zimno

2003

wyroby walcowane na zimno

L.W. (Arcelor
Huta Warszawa)

Rok
zmiany
MMP

Asortyment

Spółka

- 36

- 716

- 20

- 180

+ 400

- 35

- 25

Wzrost/
spadek
MMP,
tys. ton/
rok

Program „Restrukturyzacja i Rozwój
Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce
do 2006 roku”

-

-

Walcownia gorąca blach,
Kraków

Walcownia kształtowników
średnich

Instalacja

Walcownia zimna taśm,
Świętochłowice

wyroby walcowane na zimno
PHS (Mittal
Steel Poland
Oddział w Świętochłowicach)

-

-

PHS (Mittal
Steel Poland
Oddział
w Krakowie)

Bankowa

Spółka

-36

- 716

-

-

+400

-60

Minimalna
zmiana
zdolności, tys.
ton/rok

-

-

-

31.12.2002 31.12.2005

-

-

01.01.2006

31.12.2004 31.12.2006

Data
Data
zamknięzmiany
cia na
produkcji
stałe
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blachy
walcowane na
zimno

PHS (Mittal
Steel Poland
Oddział
w Krakowie)

blachy
ocynowane

blachy z
powłokami organicznymi

PHS (Mittal
Steel Poland
Oddział w Krakowie)

PHS (Mittal
Steel Poland
Oddział w Świętochłowicach)

2005

2003

2000
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Zmiana zdolności produkcyjnych netto

blachy
ocynkowane

Florian (Mittal
Steel Poland
Oddział w Świętochłowicach)

inne wyroby gotowe

2004

taśmy
walcowane na
zimno

L.W. (Arcelor
Huta Warszawa)

2006

Rok
zmiany
MMP

Asortyment

Spółka

- 1 351

+ 100

- 100

+ 100

+ 100

- 650

- 30

Wzrost/
spadek
MMP,
tys. ton/
rok

Program „Restrukturyzacja i Rozwój
Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce
do 2006 roku”

Walcownia zimna blach,
Kraków (walcownia kwarto
nawrotna oraz walcownia
pięcioklatkowa)

PHS (Mittal
Steel Poland
Oddział
w Krakowie)

Linia do produkcji blach
powlekanych organicznie,
Świętochłowice

PHS (Mittal
Steel Poland
Oddział w Świętochłowicach)

Zmiana zdolności produkcyjnych netto

-

Ocynkownia,
Świętochłowice

-

PHS (Mittal
Steel Poland
Oddział w Świętochłowicach)

inne wyroby gotowe

Walcownia zimna taśm
wąskich

Instalacja

L.W. (Arcelor
Huta Warszawa)

Spółka

-1 231

+100

-

+100

+ 200

-650

-30

Minimalna
zmiana
zdolności, tys.
ton/rok

01.01.2005

-

2000

-

-

-

31.12.2005 31.12.2006

31.12.2002 31.12.2004

Data
Data
zamknięzmiany
cia na
produkcji
stałe
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W ocenie konsorcjum monitorującego:
• Spółka Mittal Steel Poland spełniła kryteria testu viability na dzień 31
grudnia 2006 roku. Utrwalenie tzw. viability długoterminowej (long-term
viability) miało nastąpić po zakończeniu realizacji zaplanowanego programu inwestycyjnego i dojściu przez nowe linie produkcyjne do pełnej funkcjonalności;
• Spółki Huta Bankowa Sp. z o.o., Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o., Huta
Łabędy S.A., Huta Pokój S.A i ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. spełniły
kryteria testu viability na dzień 31 grudnia 2006 roku;
• Spółka Technologie Buczek S.A. w sierpniu 2006 roku została postawiona
w stan upadłości likwidacyjnej i nie zrealizowała celów restrukturyzacyjnych, w tym nie spełniła warunków testu viability.
Osiągnięty został najważniejszy cel programu restrukturyzacji polskiego
hutnictwa w zakresie prywatyzacji, jakim była prywatyzacja PHS S.A. (później ISPAT Polska Stal S.A., a obecnie Mittal Steel Poland S.A.), zakończona
w dniu 5.03.2004 roku.
W latach 2003–2006 nie powstały podmioty gospodarcze wnoszące dodatkowe nowo uruchomione zdolności produkcyjne, w zakresie asortymentów
półwyrobów i wyrobów stalowych objętych monitorowaniem. W wyniku przekształceń organizacyjnych powstały podmioty, które przejęły lub wydzierżawiły istniejące dotychczas zdolności produkcyjne.
Konsekwentne wdrażanie przez beneficjentów pomocy publicznej w monitorowanym okresie przedsięwzięć proekologicznych pozwoliło ograniczyć
emisje pyłów, odpadów stałych i utrzymać na stabilnym poziomie emisję substancji toksycznych. Zanotowano tendencję spadkową w przypadku emisji pyłów i ilości wytworzonych odpadów stałych, w przeliczeniu na tonę produkcji
sprzedanej. Spośród monitorowanych podmiotów: Huta Bankowa Sp. z o.o.,
Technologie Buczek S.A., Huta Łabędy S.A., Huta Pokój S.A. oraz ISD Huta
Częstochowa Sp. z o.o. zrealizowały wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia
proekologiczne. Zaplanowane a niezrealizowane przedsięwzięcia proekologiczne w Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o. oraz Mittal Steel Poland S.A. miały być kontynuowały w następnych latach. Nie miały one jednak wpływu na
osiągnięcie głównego celu, jakim było uzyskanie viability na koniec procesu
restrukturyzacji.
Spośród monitorowanych podmiotów pozwolenie zintegrowane uzyskała
spółka Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Sosnowcu oraz instalacja energetycznego spalania paliw w Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie.
Wszystkie pozostałe podmioty złożyły lub były na etapie składania wniosków
o wydanie pozwolenia zintegrowanego we właściwych organach administracyjnych.
Pomoc publiczna na restrukturyzację w największym stopniu została wykorzystana w Mittal Steel Poland (84,3%), Hucie Bankowa (83,3%) oraz w Ar-
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celor Huta Warszawa (61,5%). Pozostałe podmioty wykorzystały poniżej 50%
dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej na restrukturyzację – tablica 32.
Zgodnie z zapisami Traktatu Akcesyjnego pomoc publiczna na restrukturyzację przedsiębiorstw hutniczych od 1 stycznia 2004 nie była udzielana.
Zagadnienia społeczne podczas procesu restrukturyzacji miały specjalne
znaczenie. Ze względu na znaczne redukcje zatrudnienia przewidziane w programach restrukturyzacji – począwszy od Programu z czerwca 1998 roku
– w Komisji Trójstronnej wynegocjowano możliwość wsparcia tego procesu
środkami budżetowymi, przy czym przewidziano stosowanie szeregu instrumentów osłonowych. Hutniczy Pakiet Socjalny137 (HPS) wspomagał proces
restrukturyzacji zatrudnienia realizowany w oparciu o zapisy Programu
z 30 czerwca 1998 roku oraz kolejne aktualizacje tego Programu. Obejmował
następujące instrumenty osłonowe:
– ustawowe odprawy emerytalno-rentowe,
– odprawy pieniężne przysługujące na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia
1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych
ustaw z tytułu zwolnień grupowych, należne pracownikom przechodzącym
na zasiłki albo świadczenia przedemerytalne,
– nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikom uprawnionym do odpraw,
– jednorazowe odprawy bezwarunkowe,
– świadczenia na przekwalifikowanie – kontrakty szkoleniowe,
– jednorazowe odprawy warunkowe.
Hutniczy Pakiet Socjalny obowiązywał od 1 stycznia 1999 roku do kwietnia
2004 roku.
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Dz.U.99.47.466; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na sfinansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków
uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych
dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki
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Pokój

Mittal Steel
Poland

28,8
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Arcelor Huta
Warszawa
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95,9%
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9 004,5
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2 004,9

3 226,3

Pomoc
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Rok 2003

79,1%

81,2%

59,8%

3,4%

65,9%

18,9%

83,8%

%
wykorzystania

3 190 856,3

2 836 351,2

15 438,3

1 526,4

321 878,0

11 762,0

3 900,4

Pomoc
dopuszczalna

2 605 805,4

2 390 633,6

9 028,5

107,4

197 936,8

4 851,6

3 247,6

Pomoc
wykorzystana

Łącznie

81,7%

84,3%

58,5%

7,0%

61,5%

41,2%

83,3%

%
wykorzystania

Tablica 32
Wielkość pomocy publicznej na restrukturyzację dopuszczalnej i wykorzystanej przez beneficjentów tej pomocy
w latach 2002 i 2003 w przeliczeniu na tys. EDN
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Ministerstwo Gospodarki przykładało dużą wagę do procesu restrukturyzacji zatrudnienia, inicjując w latach 1999–2006 szereg działań wspomagających i monitorujących realizację tego procesu138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147.
W latach 1999–2003 z hutnictwa zwolniono 32,7 tys. pracowników, przy
czym jednocześnie przyjęto 5 tys. potrzebnych specjalistów. Huty objęte HPS
prowadziły intensywny outsourcing, wydzielając liczne spółki (rozdział poprzedni), do których przeszło 27,3 tys. pracowników. W grupie pracowników
zwolnionych większość (19 tys. osób) uzyskała osłony socjalne w ramach HPS,
3 tys. osób przeszło na emerytury i renty, a 11,1 tys. osób huty zwolniły poza
Pakietem, stosując zakładowe systemy osłonowe (rys. 5). Tylko około 600 hutników skorzystało z kontraktów szkoleniowych. Nie cieszyły się one dużym
zainteresowaniem pracowników, ponieważ przy wysokim bezrobociu oferowane przeszkolenie nie zapewniało automatycznie uzyskania nowej pracy148.
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Paduch J., Monitorowanie postępu w procesie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali. Sprawozdanie IMŻ nr B-01074/BM, Gliwice 1999, praca niepublikowana,
zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki
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praca niepublikowana, zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki
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praca niepublikowana, zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki
Paduch J., Badania ankietowe pracowników hutnictwa zwalnianych w 1999 roku z wykorzystaniem instrumentu odprawy bezwarunkowej, Sprawozdanie IMŻ nr NE-00129/BM, Gliwice
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Paduch J., Obsługa procesu restrukturyzacji zatrudnienia i monitorowanie jego przebiegu
w przemyśle hutnictwa żelaza w 2003 roku, Sprawozdanie IMŻ nr N-06863/DP, Gliwice/2003,
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Szulc W., Miczka M., Paduch J., Opracowanie raportu dotyczącego restrukturyzacji zatrudnienia w krajowym hutnictwie żelaza i stali w 2005 roku, Sprawozdanie IMŻ nr N0-7239,
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emerytury i renty
3 tys. osób
inne zwolnienia
11,1 tys. osób

zasiłki przedemerytalne
2,2 tys. osób

kontrakty szkoleniowe
0,6 tys. osób
odprawy bezwarunkowe
3,9 tys. osób

świadczenia
przedemerytalne
11,9 tys. osób

Źródło: 148
Rys. 5. Formy redukcji zatrudnienia wykorzystane w latach 1999–2003

Największym zainteresowaniem pracowników hutnictwa cieszyły się
świadczenia przedemerytalne i odprawy bezwarunkowe, przy czym te ostatnie były wypłacane w kolejnych latach 1999, 2000 i 2001 w wysokości 30, 28
i 26 tys. zł.
Łączne koszty redukcji zatrudnienia w latach 1999–2003 wyniosły np. 485,4
mln zł. Dotacja budżetowa do osłon socjalnych restrukturyzacji zatrudnienia
wyniosła 107,2 mln zł i była wypłacana hutom na zasadzie refinansowania
części wcześniej poniesionych wydatków z tytułu ustawowych odpraw przy
zwolnieniach na świadczenia i zasiłki przedemerytalne, odpraw bezwarunkowych oraz kosztów kontraktów szkoleniowych. Szacuje się, że koszt wypłaty comiesięcznych zasiłków i świadczeń przedemerytalnych dla około 14 tys.
osób spowodował dodatkowe obciążenie budżetu państwa na kwotę ponad 400
mln zł.
Od 2004 roku, po wygaśnięciu Hutniczego Pakietu Socjalnego, zaczął funkcjonować Hutniczy Pakiet Aktywizujący (HPA)149. Obejmował następujące
instrumenty osłonowe w postaci dofinansowania:
– wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w okresie korzystania z kontraktu szkoleniowego,
149

Dz.U.04.82.755; Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
6 kwietnia 2004 r. w sprawie środków budżetu państwa przeznaczonych na aktywizację zawodową na rynku pracy
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– doradztwa zawodowego i jednorazowego bezpłatnego szkolenia,
– jednorazowej odprawy warunkowej, przysługującej pracownikowi korzystającemu z kontraktu szkoleniowego,
– odprawy warunkowej,
– kosztów szkoleń ogólnych i specjalistycznych,
– wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego przez pracodawcę spoza
hutnictwa, w ramach utworzonego nowego miejsca pracy.
W latach 2004–2006 zatrudnienie w hutach i spółkach uprawnionych do
korzystania z HPA zmniejszyło się o około 6,8 tys. osób (rys. 6). Większość redukcji nastąpiła w Mittal Steel Poland, gdzie stosowano własny system osłon
pracowniczych (inne zwolnienia). W ramach HPA najczęściej korzystano z odpraw warunkowych przy przechodzeniu na świadczenia przedemerytalne, jak
również z odpraw warunkowych w kwocie 6-miesięcznego wynagrodzenia.
Koszty restrukturyzacji zatrudnienia wyniosły w tym okresie blisko 366
mln zł, przy czym największe wydatki nastąpiły w 2005 roku. Udział budżetu
państwa w nakładach na realizację HPA wyniósł około 25,7 mln zł, a większość środków została przekazana pracownikom w formie odpraw warunkowych w związku z podjęciem aktywności zawodowej poza hutnictwem lub
z przejściem na świadczenia przedemerytalne.
emerytury i renty
940 osób
inne zwolnienia
2 690 osób

świadczenia
przedemerytalne
1 470 osób

odprawy warunkowe
1 690 osób

Źródło: 148
Rys. 6. Formy redukcji zatrudnienia wykorzystane w latach 2004–2006

W okresie funkcjonowania Hutniczego Pakietu Socjalnego i Hutniczego
Pakietu Aktywizującego z hutnictwa zwolniono około 43 tys. pracowników.
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Koszty osłon socjalnych wyniosły ponad 850 mln zł, w tym kwotę około 133
mln zł stanowiła dotacja budżetowa. W latach 1994–2006 wzrósł udział pracowników zatrudnionych w wydziałach produkcyjnych z 52% do 66%, kosztem zmniejszenia z 21% do 9% w administracji. Nastąpiła poprawa stanu
wykształcenia pracowników: w 2006 roku blisko 36% pracowników posiadało
średnie, a ponad 12% wyższe wykształcenie. Zjawiskiem niekorzystnym było
postarzenie kadry: udział pracowników w wieku poniżej 40 lat zmalał z około
50% do 32%.
8.5.5. Zastosowana metodyka realizacyjna
Głównym obszarem zainteresowania w trakcie wdrażania Programu z 2003
roku był monitoring realizowany na potrzeby Ministerstwa Gospodarki oraz
Komisji Europejskiej. Monitoring prowadzono zgodnie z następującą metody150
ką, opartą o wymogi zawarte w Traktacie o Przystąpieniu , Protokół nr 8,
a analizy stanu polskiego hutnictwa obejmowały następujące dziedziny:
• Produkcja i wyniki rynkowe:
– produkcja miesięczna i prognoza produkcji do końca okresu restrukturyzacji w odniesieniu do stali surowej, półwyrobów oraz wyrobów gotowych, według kategorii jak również według asortymentu wyrobów,
– sprzedaż i prognoza sprzedaży do końca okresu restrukturyzacji, w tym
wielkość, ceny i rynki, podział według asortymentu wyrobów.
• Inwestycje:
– szczegółowy opis dokonanych inwestycji
– data ich zakończenia,
– koszty inwestycji, źródła finansowania oraz wartość jakiejkolwiek pomocy, która została udzielona w związku z inwestycją,
– dzień płatności pomocy, jeżeli miała miejsce,
– szczegółowy opis planowanych inwestycji.
• Redukcja zatrudnienia:
– ilość i harmonogram zwolnień,
– zmiany w zatrudnieniu w spółkach objętych pomocą (rozróżnienie między zatrudnieniem bezpośrednim i pośrednim),
– wyszczególnienie kosztów związanych z zatrudnieniem oraz umowami
na usługi zewnętrzne.
• Zdolności produkcyjne (w odniesieniu do całego sektora hutnictwa w Polsce):
– dzień lub przewidywany dzień zatrzymania produkcji określonych zdolności produkcyjnych, które mają być zatrzymane, wyrażony w MMP oraz
opis tych zdolności produkcyjnych,
– dzień (lub przewidywany dzień) demontażu, zgodnie z definicją zawartą
w decyzji Komisji nr 3010/91/EWWiS w sprawie informacji, które mają
150

Dz.U. 2004 nr 90 poz. 864
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zostać dostarczone przez przedsiębiorstwa z sektora przemysłu hutniczego odnośnie do ich inwestycji, właściwej instalacji oraz szczegóły dotyczące demontażu,
– dzień (lub przewidywany dzień) wprowadzenia nowych zdolności produkcyjnych oraz ich opis,
– zmiana całkowitej zdolności produkcyjnej w Polsce odnośnie do stali surowej oraz wyrobów gotowych według kategorii.
• Koszty:
– wyszczególnienie kosztów oraz ich odpowiednie zmiany w przeszłości
i w przyszłości, w szczególności dotyczące obniżenia kosztów pracy, zużycia energii, obniżenia kosztów surowców, akcesoriów oraz usług zewnętrznych.
• Wyniki finansowe:
– zmiany w wybranych kluczowych wskaźnikach finansowych zapewniające dążenie do uzyskania viability (wyniki finansowe i wskaźniki muszą
być dostarczone w sposób pozwalający na porównanie z finansowym planem restrukturyzacji spółki oraz muszą zawierać test viability stosowany przez Komisję),
– poziom obciążeń finansowych,
– szczegóły i harmonogram udzielonej pomocy publicznej,
– szczegóły i harmonogram wypłacania pomocy już udzielonej,
– warunki i zasady jakichkolwiek nowych pożyczek (niezależnie od ich źródła),
– sprawozdania finansowe po przeprowadzeniu audytu.
• Prywatyzacja:
– procedura wykorzystana przy prywatyzacji,
– cena sprzedaży, warunki mające zastosowanie oraz status istniejących
zobowiązań,
– przeznaczenie dochodów ze sprzedaży,
– dzień sprzedaży,
– finansowa kondycja spółki w momencie sprzedaży,
– wartość spółki/środków trwałych w momencie sprzedaży oraz zastosowana metoda wyceny.
• Utworzenie nowej spółki lub nowego zakładu obejmującego rozszerzenie
zdolności produkcyjnych:
– identyfikacja każdego uczestnika z sektora prywatnego lub publicznego,
– źródła finansowania utworzenia nowej spółki lub nowych zakładów,
– warunki i zasady udziału prywatnych i publicznych udziałowców,
– struktura zarządzania nowej spółki.
Oprócz ww. wymienionych zagadnień raporty miały zawierać również analizę ogólnej sytuacji w polskim hutnictwie, obejmującej przedstawienie ostatnich tendencji makroekonomicznych.
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Dodatkowo, wskutek uzgodnień z Ministerstwem Gospodarki, raport rozszerzono o zagadnienia związane z analizą zagadnień dotyczących ochrony
środowiska oraz realizacji zobowiązań traktatowych.
Tak więc podczas monitorowania stosowano metodyki obejmujące:
– analizy rynkowe bieżące i prognostyczne do końca okresu restrukturyzacji,
– analizy techniczne, obejmujące głównie zdolności produkcyjne, programy
inwestycyjne oraz zobowiązania traktatowe specyficzne dla każdej monitorowanej spółki,
– analizy form pomocy publicznej i badanie czy stanowi ona pomoc dozwoloną.
Ponadto analizowano raporty monitorujące konsultanta Komisji Europejskiej – firmy EuroStrategy Consultants i na podstawie wyników monitorowania dokonywano analiz ex post, na podstawie których programowano dalszy
przebieg restrukturyzacji.
Jednym z elementów tego programowania było zalecenie aktualizacji
biznesplanów poszczególnych hut i w konsekwencji aktualizacji Programu
z 2003 roku w 2005 roku, na skutek zidentyfikowania zbyt dużych rozbieżności pomiędzy założeniami i bieżącymi wynikami restrukturyzacji (głównie
dotyczących programów inwestycyjnych oraz zmian w planowanych kosztach
i przychodach z powodu znacznych zmian cen wynikających z gwałtownego
wzrostu koniunktury na światowych rynkach stali w 2004 roku).
Oceny zaktualizowanych biznesplanów hut dokonano zgodnie z metodyką
przedstawioną w rozdziale 6.
Dokonano analizy ex post zmian w indywidualnych programach restrukturyzacji hut i na tej podstawie opracowano zalecenia i rekomendacje zmian
w Programie z 2003 roku.

8.6. UTRWALANIE WYNIKÓW RESTRUKTURYZACJI
PO ROKU 2006
Proces restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali w zakresie uzgodnionym
z Komisją Europejską w trakcie negocjacji przedakcesyjnych został zakończony 31.12.2006 roku, a sprawozdanie z realizacji tego procesu zostało przyjęte przez Radę Ministrów 14.02.2008 roku. Proces restrukturyzacji polskiego
hutnictwa żelaza i stali, w odniesieniu do spółek objętych tym procesem, prowadzony w latach 2003–2006, został zakończony wypełnieniem wszystkich
celów uzgodnionych z Komisją Europejską i wpisanych do Protokołu nr 8
Traktatu Akcesyjnego. Zgodnie z zapisami ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali151 (art. 41 ust. 2) przebieg monitorowania restrukturyzacji
trwa do 31 grudnia 2010 roku. Taki zapis wynikał z faktu, że niektóre instru151
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menty restrukturyzacji finansowej rodziły skutki do końca 2010 roku (art. 4
ust. 1). W latach 2008–2011 opracowano cztery raporty monitorujące za lata
2007152–2008153–2009154–2010155, zachowując strukturę i metodykę stosowaną w raportach z lat 2003–2006.
Najważniejsze zjawiska zaobserwowane w tym okresie przedstawiono
w tablicy 33.
Tablica 33
Najważniejsza zjawiska gospodarcze zaobserwowane w latach 2007–2010 w spółkach objętych programem z 2003 roku
Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Wyniki z 2007 r. w monitorowanych
spółkach
potwierdzają,
że rezultaty restrukturyzacji
prowadzonej w tych spółkach
w latach 2003–2006
zostały utrwalone, a
dokończenie niektórych działań nastąpiło
zgodnie z oczekiwaniami:

Wyniki z 2008 r.
w
monitorowanych
spółkach
wskazują,
że rezultaty restrukturyzacji
prowadzonej w tych spółkach
w latach 2003–2006,
łącznie z korzystnymi
wynikami całej gospodarki, przyczyniły
się do tego, że mimo
kryzysu finansowo-gospodarczego, kondycja
gospodarcza restrukturyzowanych spółek
była dość dobra:

Wyniki z 2009 r.
w
monitorowanych
spółkach
wskazują,
że rezultaty restrukturyzacji prowadzonej
w tych spółkach w latach 2003–2006, przyczyniły się do tego, że
mimo kryzysu finansowo-gospodarczego
i znacznego pogorszenia ich sytuacji ekonomicznej w stosunku
do roku 2008, w najbliższym czasie nie ma
zagrożenia trwałości
funkcjonowania tych
spółek:

Wyniki z 2010 r.
w
monitorowanych
spółkach
wskazują,
że rezultaty restrukturyzacji prowadzonej
w tych spółkach w latach 2003–2006, przyczyniły się do tego, że
mimo kryzysu finansowo-gospodarczego
w najbliższym czasie
nie ma zagrożenia
trwałości funkcjonowania tych spółek:

152

153

154

155

Szulc W., Garbarz B., Niesler M., Miczka M., Monitorowanie przebiegu procesu restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali. Raport za rok 2007, Sprawozdanie IMŻ nr N0-7725, Gliwice
2008, praca niepublikowana, zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki
Szulc W., Garbarz B., Niesler M., Miczka M., Monitorowanie przebiegu procesu restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali – Raport za Rok 2008, Sprawozdanie IMŻ nr N0-7940, Gliwice
2009, praca niepublikowana, zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki
Szulc W., Garbarz B., Niesler M., Miczka M., Sprawozdanie z realizacji restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali za rok 2009, Sprawozdanie IMŻ nr N0-8074, Gliwice 2010, praca niepublikowana, zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki
Szulc W., Garbarz B., Niesler M., Miczka M., Sprawozdanie z realizacji restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali za rok 2010 w ramach zadania Ministra Gospodarki pt.: „Monitorowanie
przebiegu procesu restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali”, Sprawozdanie IMŻ nr N0-8392,
Gliwice 2011, praca niepublikowana, zleceniodawca Ministerstwo Gospodarki
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Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

• spółki wykorzystały
sytuację rynkową
do utrzymania wysokiego
poziomu
sprzedaży,
• struktura
sprzedaży zmieniła się
korzystnie poprzez
wzrost
udziałów
w sprzedaży wyrobów o wyższej wartości dodanej,
• programy inwestycyjne zostały dokończone w spółkach
ArcelorMittal
Poland i ArcelorMittal
Warszawa,
• poziom zatrudnienia
został zmniejszony
do poziomu 12,8 tys.
osób, co wraz z wysokim
poziomem
sprzedaży pozwoliło
na uzyskanie poziomu produktywności
powyżej 500 ton/
osobę,
• wzrost kosztów był
niższy od wzrostu
wartości sprzedaży,
• wszystkie spółki na
koniec 2007 r. spełniły kryteria testu
viability,
• spółki funkcjonowały bez korzystania
z niedozwolonej pomocy publicznej.

• spółki wykorzystały
sytuację rynkową
do zminimalizowania spadku poziomu
sprzedaży,
• programy inwestycyjne realizowane
były na poziomie
finansowym wynikającym z możliwości poszczególnych
spółek,
• poziom zatrudnienia został zmniejszony do poziomu
12,8 tys. osób, co
wraz ze stosunkowo
wysokim poziomem
sprzedaży pozwoliło
na uzyskanie poziomu produktywności
nieco poniżej 500
ton/osobę,
• koszty
wzrosły
o 12% przy utrzymani wartości sprzedaży na poziomie 2007
roku,
• tylko spółka ArcelorMittal Warszawa
Sp. z o.o. zanotowała stratę w 2008
roku,
• tylko Huta Pokój
S.A. na koniec 2008
r. spełniła kryteria
testu viability,
• spółki funkcjonowały bez korzystania
z niedozwolonej pomocy publicznej.

• sytuacja rynkowa
nie pozwoliła na
osiągnięcie poziomu
sprzedaży wystarczającego do osiągnięcia rentowności,
• programy inwestycyjne realizowane
były na niewielkim
poziomie
finansowym, wynikającym
z możliwości finansowych poszczególnych spółek,
• poziom zatrudnienia został zmniejszony do 11,9 tys.
osób (o 7,9%),
• średnia
produktywność spadła do
poziomu 324,4 ton/
osobę (o 29,7%) –
zmniejszenie poziomu zatrudnienia nie
zrekompensowało
znacznego spadku
produkcji sprzedanej,
• jednostkowe koszty
produkcji wzrosły
nieznacznie (o 3%),
pomimo znacznego
spadku
poziomu
sprzedaży (o 37%
tonażowo i o 47,6%
wartościowo),
• koszty ogółem zredukowano o 35,1%,
• tylko dwie huty
zanotowały
zysk
w 2009 roku,
• tylko jedna huta na
koniec 2009 r. spełniła kryteria testu
viability,
• spółki funkcjonowały bez korzystania
z niedozwolonej pomocy publicznej.

• sytuacja rynkowa
pozwoliła większości
spółek na osiągnięcie poziomu sprzedaży wystarczającego do osiągnięcia
rentowności,
• programy inwestycyjne realizowane
były na niewielkim
poziomie
finansowym, wynikającym
z możliwości finansowych poszczególnych spółek,
• poziom zatrudnienia został utrzymany na poziomie roku
2009, tj. 11,9 tys.
osób,
• średnia
produktywność
wzrosła
do poziomu 377,8
ton/osobę (o 16,4%
w stosunku do roku
2009),
• jednostkowe koszty
produkcji wzrosły
o 37,4%, przy wartościowym wzroście
poziomu sprzedaży
o 32,0% a tonażowym o 14,8%,
• koszty ogółem wzrosły o 57,8%,
• tylko dwie spółki
zanotowały stratę
w 2010 roku,
• tylko jedna huta na
koniec 2010 r. spełniła kryteria testu
viability,
• spółki funkcjonowały bez korzystania
z niedozwolonej pomocy publicznej.

Źródło: 152, 153, 154, 155
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Przebieg realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych był następujący:
• rok 2007:
– wydatkowano kwotę 1,35 mld zł,
– dokończono realizację procesu inwestycyjnego w ArcelorMittal Poland
S.A.:
– w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie uruchomiono walcownię ciągłą blach taśmowych; dotychczas funkcjonująca walcownia
gorąca tych blach została wyłączona z eksploatacji 31 grudnia 2007 r.,
a jej fizyczną likwidację rozpoczęto we wrześniu 2008 r.,
– w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej oddano
do eksploatacji maszynę do ciągłego odlewania wlewków płaskich
(COS3); w związku z tym zlikwidowano walcownie wstępnego przerobu: zgniatacz i walcownię ciągłą kęsów,
– w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Sosnowcu oddano do eksploatacji zmodernizowaną walcownię walcówki,
– w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Świętochłowicach uruchomiono linię do powlekania blach powłokami organicznymi;
• rok 2008:
– wydatkowano kwotę 0,66 mld zł,
– przyczyną obniżenia nakładów inwestycyjnych była sytuacja kryzysowa
w gospodarce światowej i krajowej, która zaistniała w III kwartale 2008
roku; tylko w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. nastąpił istotny przyrost
nakładów inwestycyjnych w stosunku do roku 2007 (o 134%), co wynikało głównie z konieczności wywiązania się z umowy prywatyzacyjnej;
– w ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. dokończono budowę walcowni drobnej,
– w Hucie Pokój S.A. skończono instalację linii do produkcji kształtowników zamkniętych;
• rok 2009:
– wydatkowano kwotę 0,18 mld zł,
– przyczyną zahamowania działalności inwestycyjnej była sytuacja kryzysowa w gospodarce światowej i krajowej, tylko w Hucie Łabędy S.A.
nastąpił trzykrotny wzrost nakładów inwestycyjnych (modernizacja wydziału jarzm),
– w Hucie Pokój S.A. skończono instalację linii do produkcji kształtowników zamkniętych;
• rok 2010:
– wydatkowano kwotę 0,16 mld zł,
– w dalszym ciągu przyczyną zahamowania działalności inwestycyjnej
była sytuacja kryzysowa w gospodarce światowej i krajowej.
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Ważniejsze zmiany do zmian zdolności produkcyjnych w całym sektorze
związane z realizacją programów inwestycyjnych, modernizacyjnych i wyłączeń, były następujące:
• rok 2007:
– maszyna COS3 w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej – wzrost zdolności produkcyjnych MMP wlewków ciągłych o 3 000
tys. ton/rok,
– walcownia zgniatacz i walcownia ciągła kęsów ArcelorMittal Poland S.A.
Oddział w Dąbrowie Górniczej – zmniejszenie zdolności produkcyjnych
MMP półwyrobów walcowanych odpowiednio o 4 500 tys. ton/rok i 2 000
tys. ton/rok,
– walcownia gorąca blach taśmowych w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział
w Krakowie – wzrost zdolności produkcyjnych MMP blach taśmowych
o 2 400 tys. ton/rok,
– walcownia walcówki w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Sosnowcu –
wzrost zdolności produkcyjnych MMP walcówki o 200 tys. ton/rok,
– linia do powlekania blach powłokami organicznymi w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Świętochłowicach – wzrost zdolności produkcyjnych
MMP blach z powłokami organicznymi o 100 tys. ton/rok;
• rok 2008:
– walcownia gorąca blach taśmowych w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział
w Krakowie – obniżenie zdolności produkcyjnych MMP blach taśmowych
o 2 000 tys. ton/rok (likwidacja fizyczna starej walcowni),
– walcownia drobna w ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. – wzrost zdolności produkcyjnych MMP prętów lekkich o 150 tys. ton/rok i prętów zbrojeniowych o 450 tys. ton/rok,
– kształtowniki zamknięte w Hucie Pokój S.A. – wzrost zdolności produkcyjnych MMP kształtowników zamkniętych o 15 tys. ton/rok,
– kształtowniki zamknięte w Stalprodukt S.A. – wzrost zdolności produkcyjnych MMP kształtowników zamkniętych o 33 tys. ton/rok (dwie nowe
linie produkcyjne);
• rok 2009:
– kształtowniki zamknięte w Hucie Pokój S.A. – wzrost zdolności produkcyjnych MMP kształtowników zamkniętych o 55 tys. ton/rok,
– blachy ocynkowane elektrolitycznie w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział
w Krakowie – oni zenie zdolności produkcyjnych MMP blach ocynkowanych o 180 tys. ton/rok (wyłączenie linii z eksploatacji),
– wyroby długie w CMC Zawiercie S.A. – wzrost zdolności produkcyjnych
MMP kształtowników lekkich, prętów zbrojeniowych i prętów lekkich
o 750 tys. ton/rok i/lub walcówki o 650 tys. ton/rok (uruchomienie nowej
walcowni),
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– stal ciekła i wlewki ciągłe w CMC Zawiercie S.A. – wzrost zdolności produkcyjnych MMP stali o 150 tys. ton/rok i wlewków ciągłych o 300 tys.
ton/rok (modernizacja stalowni),
– stal ciekła i wlewki ciągłe w Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. – wzrost
zdolności produkcyjnych MMP stali o 150 tys. ton/rok i wlewków ciągłych o 300 tys. ton/rok (modernizacja stalowni),
– rury ze szwem w Severstallat Silesia Sp. z o.o. – wzrost zdolności produkcyjnych MMP rur ze szwem o 10 tys. ton/rok (modernizacja linii),
– stal ciekła w Ferrostal Sp. z o.o. – wzrost zdolności produkcyjnych MMP
stali o 30 tys. ton/rok (modernizacja linii),
– rury bez szwu w Gonar Sp. z o.o. – obniżenie zdolności produkcyjnych
MMP rur bez szwu o 18 tys. ton/rok (wyłączenie linii z eksploatacji);
• rok 2010:
– pręty zbrojeniowe w Ferrostal Sp. z o.o. – obniżenie zdolności produkcyjnych MMP prętów zbrojeniowych o 95 tys. ton/rok (likwidacja walcowni),
– wyroby długie w Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. – wzrost zdolności produkcyjnych MMP wyrobów długich (kształtowników lekkich i prętów
lekkich) o 650 tys. ton/rok (oddanie do eksploatacji nowej walcowni),
– wyroby długie w Hucie Królewska Sp. z o.o. – obniżenie zdolności produkcyjnych MMP kształtowników lekkich 33 tys. ton/rok, prętów zbrojeniowych o 10 tys. ton/rok i prętów lekkich o 59 tys. ton/rok (wyłączenie
walcowni),
– rury ze szwem w spółce Marcegaglia Kluczbork – zwiększenie zdolności
produkcyjnych MMP rur ze szwem o 300 tys. ton/rok (oddanie do eksploatacji 6 linii produkcyjnych),
– kształtowniki zamknięte w Stalprodukt S.A. – wzrost zdolności produkcyjnych MMP kształtowników zamkniętych o 12 tys. ton/rok (nowa linia
produkcyjna),
– blachy walcowane na zimno w Stalprodukt S.A. – wzrost zdolności produkcyjnych MMP blach walcowanych na zimno o 35 tys. ton/rok (nowa
linia produkcyjna).
8.6.1. Zastosowana metodyka realizacyjna
Oceny efektywności wdrożenia i utrwalania wyników wdrażania Programu
z 2003 roku dokonano na podstawie monitoringu realizowanego na potrzeby
Ministerstwa Gospodarki oraz Komisji Europejskiej. Monitoring ten prowadzono zgodnie z metodyką przedstawioną w rozdziale 8.5.5.

Transformacja polskiego hutnictwa żelaza...

149

8.7. DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE RESTRUKTURYZACJĘ
Powodzenie procesu restrukturyzacji w dużym stopniu zależy od warunków zewnętrznych funkcjonowania sektora, w tym najbardziej od warunków
rynkowych. Dlatego do oceny sytuacji na rynku oraz prognozowanych zjawisk
przywiązywano ogromną wagę. Realizacja Programu z 2003 roku przypadła
w okresie boomu na światowych rynkach stali, który trwał w latach 2004–
2008. Niemniej jednak bieżące analizowanie trendów miało istotne znaczenie
dla zarządów restrukturyzowanych spółek hutniczych w podejmowaniu bieżących decyzji.
Początek wdrażania Programu z 2003 roku miał miejsce we wzrostowym
trendzie zużycia jawnego stalowych wyrobów hutniczych w Polsce156. W latach 1992–2003 czynnikami decydującymi o wielkości zużycia wyrobów hutniczych były: wielkość produktu krajowego brutto na mieszkańca, udział budownictwa i przemysłu w tworzeniu PKB oraz udział przemysłów stalochłonnych w PKB wytworzonym w przemyśle.
W analizie prognostycznej z 2007 roku nie znaleziono żadnych podstaw, by
przewidzieć kryzys 2008 roku. Prognozowano natomiast stały wzrost zużycia
jawnego stalowych wyrobów hutniczych do roku 2010 do poziomu 9,1 mln
ton157. W 2009 roku, uwzględniając spadek zużycia jawnego w 2008 roku, wynikający z sytuacji kryzysowej, opracowano prognozę do 2013 roku, stosując
do tego model ekonometryczny158. Prognoza zakładała stosunkowo krótki, bo
dwuletni, okres kryzysowy, po czym zużycie miało rosnąć do 2013 roku do
poziomu około 12 mln ton. Bardziej umiarkowaną prognozę wzrostu zużycia
stalowych wyrobów hutniczych do roku 2014 przedstawiono pod koniec 2010
roku – wzrost zużycia od roku 2010 miał rosnąć do 2014 roku do poziomu 10,9
mln ton159.
W latach 1992–2009 opracowano wiele prognoz jawnego zużycia stalowych
wyrobów hutniczych w Polsce. Prognozy te ze zróżnicowaną trafnością opisywały przewidywane zmiany struktury zużycia160. Dokładniejsze prognozy
uzyskiwano metodą analogową. Metoda sektorowa niedostatecznie uwzględniała zmiany struktury zużycia w obrębie analizowanych sektorów. Żadna
156
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z prognoz nie przewidziała boomu z 2004 roku ani kryzysu z 2008 roku.
Stwierdzono, że prognozy opracowane przez Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach prawidłowo przewidywały wielkość trendu wzrostowego, mimo, że nie
przewidziały zmian spowodowanych zjawiskami kryzysowymi.
8.7.1. Działania na poziomie instytucji centralnych
Realizacja Programu restrukturyzacji z 2003 roku wymagała, poza monitorowaniem procesu wdrażania, wykonania szeregu badań, analiz i opracowań,
które wspomagały zarządzanie tymi procesami przez Ministerstwo Gospodarki, a także ułatwiały organom centralnym kontakty z Komisją Europejską
oraz innymi organizacjami międzynarodowymi (np. OECD, EKG ONZ).
W 2001 roku opracowano informację dla Komisji Europejskiej o zasadniczych różnicach pomiędzy „Programem Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza
i Stali – Aktualizacja 2001” a programem z czerwca 1998 oraz o istotnych
nowych elementach i mechanizmach zawartych w „Programie ... – Aktualizacja 2001”161. Opracowano również ocenę skuteczności ekonomicznej realizacji
„Programu Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali – Aktualizacja 2001”
na podstawie określenia wskaźników oceny konkurencyjności (viability) dla
całego sektora i grupy skonsolidowanej według metodyki Komisji Europejskiej.
Ochrona rynku przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi jest bardzo
istotna dla krajowych producentów, a nabiera szczególnego znaczenia, gdy
producenci ci prowadzą intensywny proces restrukturyzacji.
W marcu 2002 roku Stany Zjednoczone Ameryki Północnej wprowadziły
środek ochronny w postaci ceł na niektóre asortymenty wyrobów hutniczych.
Cła objęły większość eksporterów na rynek amerykański. Ze względu na bardzo mały udział w rynku amerykańskim nie objęły niektórych państw, w tym
Polski.
W kilka dni później podobny środek został wprowadzony przez kraje Unii
Europejskiej. Rząd RP 26 marca 2002 roku ustanowił automatyczną rejestrację obrotu w przywozie niektórych wyrobów hutniczych na polski obszar celny162. W dniu 9 sierpnia 2002 roku rozporządzeniem Ministra Gospodarki
ustanowiono tymczasowe opłaty celne dodatkowe w związku z nadmiernym
przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych163. Rozporządzenie weszło w życie 19 sierpnia 2002 roku i obowiązywało 200 dni,
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po czym przewidziano wprowadzenie środka ostatecznego, tj. utrzymanie lub
zrezygnowanie z tymczasowych opłat celnych dodatkowych.
W trakcie prac przygotowawczych do wprowadzenia postępowania ochronnego oraz po wejściu w życie Rozporządzenia MG z 9 sierpnia 2002 roku,
tj. W okresie maj – wrzesień 2002 firmy handlowe i końcowi użytkownicy
wyrobów stalowych złożyli około 300 odwołań od postępowania ochronnego.
164
Przeanalizowano wszystkie odwołania i ustalono listę tymczasowych wyłączeń. Następnie przeprowadzono test szkody w celu ustalenia listy ostatecznych wyłączeń44. Zakres testu szkody, tj. określenia czy wzrost przywozu towaru objętego postępowaniem przyczynił się do wyrządzenia poważnej
szkody przemysłowi krajowemu, zapisano w np. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11
kwietnia 2001 roku o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na
polski obszar celny (Dz.U. nr 43, poz. 477 i nr 123 poz. 1352). Aż dla ośmiu
z dwunastu analizowanych grup asortymentowych udowodniono, że krajowi
producenci doznają szkody na skutek nadmiernego importu tych wyrobów na
polski obszar celny: wyroby walcowane na gorąco płaskie o szerokości ≥ 600
mm ze stali niestopowej, wyroby walcowane na zimno płaskie o szerokości ≥
600 mm ze stali niestopowej, wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej,
powlekane (ocynkowane), wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, powlekane (lakierowane), pozostałe pręty walcowane na gorąco ze stali niestopowej, blachy transformatorowe i prądnicowe, rury bez szwu, rury ze szwem
o średnicy ≤ 406,4 mm.
W 2003 roku, tj. w pierwszym roku obowiązywania Programu ze stycznia
2003 roku, intensywność dodatkowych działań związanych z restrukturyzacją była duża. Polska informowała na forach międzynarodowych (posiedzeniach komitetu stali OECD oraz EKG ONZ w sesjach wiosennych i jesiennych
2003 roku) o założeniach programu, przedstawiając materiały informacyjne
przygotowane na bazie Programu „Restrukturyzacja i Rozwój Hutnictwa
Żelaza i Stali w Polsce do 2006 r.”, z wykorzystaniem opracowanych w tym
celu analiz rynkowych i produkcyjnych165. Opracowano również informację
dla Komisji Europejskiej o zasadniczych różnicach pomiędzy dokumentem
Restrukturyzacja i Rozwój Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce do 2006 r.”
z 10.01.2003 a „Modyfikacją Programu Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza
i Stali” z 05.11.2002.
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Program „Restrukturyzacja i Rozwój ...” przewidywał konsolidację nie tylko w obszarze Polskich Hut Stali S.A., ale również w obszarze produktowym
rur i wyrobów długich ze stali jakościowych. Opracowano propozycję planów
konsolidacji produktowej w zakresie producentów rur bez szwu oraz wyrobów
długich ze stali jakościowych166. Konsolidacja producentów wyrobów długich
ze stali jakościowych powinna objąć spółki: Ferrostal Sp. z o.o., Hutę Baildon
S.A. w upadłości oraz HSW Zakład Ciągarnia Sp. z o.o. Podstawowy wariant
konsolidacji przewidywał: wykorzystanie wlewków ciągłych ze stali jakościowych odlewanych w Ferrostal Łabędy, przewalcowanie ich w walcowni Huty
Baildon (po wykupieniu od syndyka masy upadłościowej i dozbrojeniu walcowni) z przeznaczeniem w części na rynek oraz w części na wsady dla HSW
Zakład Ciągarnia do wytwarzania prętów i drutów ciągnionych. W zakresie
producentów rur bez szwu realne możliwości konsolidacji produktowej obejmowały: Hutę Andrzej S.A. w upadłości (walcownia gorąca rur), Hutę Batory
S.A. w upadłości (walcownia gorąca rur) oraz Hutę Jedność S.A. (ciągarnia
rur). Celem konsolidacji miało być doprowadzenie wymienionych zdolności
produkcyjnych do rentownej produkcji i sprywatyzowanie układu produkcyjnego w całości lub w wyodrębnionych częściach, w zależności od ofert prywatyzacyjnych. Żadna z opracowanych propozycji konsolidacji nie została zrealizowana.
Prognoza zużycia stalowych wyrobów hutniczych opracowana w 1998 roku
dobrze opisywała zjawiska rynkowe w roku 1998 i 1999. Od roku 2000, na
skutek spowolnienia rozwoju gospodarczego Polski i tym samym obniżenia
zakładanych wskaźników makroekonomicznych, przewidywane w prognozie
wartości zużycia poszczególnych grup asortymentowych stalowych wyrobów
hutniczych zaczęły w istotny sposób odbiegać od wielkości rzeczywistych. Prowadzone analizy cząstkowe dla pojedynczych grup asortymentowych wyrobów
wykazywały, że rzeczywiste zużycie jest niższe od prognozowanego, a ponadto
w gospodarce zachodzą zmiany strukturalne, prowadzące do zwiększonego
zużycia wyrobów płaskich, zwłaszcza wyżej przetworzonych (np. blach z powłokami organicznymi) oraz zmniejszonego zużycia wyrobów długich.
Ze względu na prowadzone w hutnictwie działania restrukturyzacyjne,
istotna była znajomość trendów zmian zużycia poszczególnych grup asortymentowych stalowych wyrobów hutniczych oraz przewidywanych wielkości
tego zużycia. Opracowano zatem, z wykorzystaniem bezpośrednich badań
rynku, prognozę zużycia stalowych wyrobów hutniczych na lata 2004–2006
wraz z prognozą importu, eksportu i produkcji oraz trendy zmian zużycia do
166
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roku 2010167. Prognoza na rok 2006 wykazała około 7% niższą chłonność rynku dla wszystkich grup asortymentowych wyrobów w stosunku do prognozy
z 1998 roku.
Założenia makroekonomiczne i rynkowe, przyjęte w dokumentach uzgodnionych z Komisją Europejską, uległy istotnym zmianom. Dokonano analizy
tych zmian i ich wpływu na parametry restrukturyzacji168. Założenia przyjęte
w 2002 roku były zbyt ostrożne, a rzeczywisty rozwój w latach 2002 i 2003 był
bardziej dynamiczny, niż zakładały prognozy. W związku z tym zaktualizowane prognozy na lata 2004–2006 zakładały wyższą niż w poprzedniej prognozie
dynamikę wzrostu PKB i nieco niższe poziomy inflacji. Nowe uwarunkowania
zewnętrze funkcjonowania spółek hutniczych pozwoliły na: zwiększenie wolumenu produkcji i sprzedaży, zwiększenie cen poszczególnych asortymentów
wyrobów, zwiększenie przychodów ze sprzedaży, wzrost zysku operacyjnego,
przy uwzględnieniu faktu wzrostu cen materiałów wsadowych, poprawę stanu finansowego restrukturyzowanych spółek.
Opracowano raport dla Komisji Europejskiej, dotyczący aktualizacji metod realizacji indywidualnych programów restrukturyzacji hut, z uwzględnieniem zagrożeń i szans uzyskania założonych celów restrukturyzacyjnych.
Każda z restrukturyzowanych spółek opracowała aktualizację metod realizacji własnego biznesplanu, przy czym zalecono spółkom, by uwzględnić te
obszary restrukturyzacji, w odniesieniu do których zanotowano opóźnienia
realizacyjne.
Dokonano analizy poziomu konkurencyjności krajowych producentów stalowych wyrobów hutniczych w porównaniu z producentami europejskimi169.
Stwierdzono, że jakość i poziom konkurencyjności stalowych wyrobów hutniczych wytwarzanych przez krajowych producentów były niewystarczające,
poza niektórymi asortymentami wyrobów długich (kształtowniki i pręty) oraz
rurami ze szwem i kształtownikami giętymi na zimno. Zakresy programów inwestycyjnych zawartych w: Programie „Restrukturyzacja i rozwój hutnictwa
żelaza i stali w Polsce do roku 2006”, programach restrukturyzacji poszcze167
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gólnych restrukturyzowanych oraz w Protokole nr 8 Traktatu Akcesyjnego,
były niewystarczające do istotnej poprawy jakości i poziomu konkurencyjności większości asortymentów stalowych wyrobów hutniczych wytwarzanych
w restrukturyzowanych spółkach. Przedstawiono główne kierunki działań
strategicznych dla krajowych przedsiębiorstw hutniczych, których realizacja
mogłaby zmniejszyć lub zniwelować różnice konkurencyjności pomiędzy hutnictwem krajowym a europejskim, np. w IPS Oddział w Krakowie (obecnie
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie) zainstalowanie: linii odsiarczania surówki, urządzenia do odcinania żużla, hamulca elektromagnetycznego w maszynie COS, urządzenia do próżniowego odgazowania stali.
Jednym z istotniejszych sposobów oceny realizacji procesu restrukturyzacji, stosowanym przez Komisję Europejską, jest test viability. Komisja nigdy
nie przekazała stronie polskiej szczegółowej metodyki stosowania testu, ograniczając się do informacji ogólnych. Jednak w opracowywanych programach
restrukturyzacji zarówno sektora jak i poszczególnych spółek Komisja oczekiwała stosowania testu viability. Szczegółowej metodyki stosowania testu dopracowano się w trakcie przygotowywania Programu ze stycznia 2003 roku.
By ułatwić powszechne stosowanie testu w spółkach hutniczych, opracowano
program komputerowy170. Na rys. 7 przedstawiono zrzut ekranu z przykładowymi wynikami obliczeń.
Podczas spotkania roboczego przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki
z przedstawicielami Komisji Europejskiej z udziałem konsultantów obu stron
10 maja 2007, na którym omówiono realizację poszczególnych celów restrukturyzacyjnych w polskich spółkach hutniczych, będących beneficjentami pomocy publicznej, stwierdzono, że chociaż niektóre działania restrukturyzacyjne nie zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, to Komisja skłaniała się do
uznania procesu restrukturyzacji polskiego sektora stalowego za zakończony.
Przedstawiciele Komisji wyrazili zadowolenie z osiągniętych rezultatów oraz
przekonanie, że do końca 2007 roku wszystkie zobowiązania restrukturyzowanych spółek zostaną wykonane, a w szczególności:
– ArcelorMittal Poland S.A. dokończy realizację programu inwestycyjnego
i w ślad za tym dokona uzgodnionych redukcji zatrudnienia, a tym samym
osiągnie zaplanowany wskaźnik produktywności, a także osiągnie zaplanowany poziom zdolności produkcyjnych MMP;
– Huta Bankowa Sp. z o.o. poprawi wskaźniki viability;
– wszystkie spółki, będące beneficjentami pomocy publicznej (ArcelorMittal
Poland S.A., Huta Łabędy S.A., Huta Pokój S.A., Arcelor Huta Warszawa
Sp. z o.o.), wykażą trwałość osiągniętej viability.
170
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W związku z tym przedstawiciele Komisji zwrócili się do strony polskiej
o przygotowanie jeszcze jednego raportu monitorującego za rok 2007 i przedłożenie go Komisji do 15 marca 2008 roku. Niezależnie od tych ustaleń przedstawiciel Komisji w dniu 03.10.2007 poinformował stronę polską, że Komisja
oczekuje jeszcze w tym roku dodatkowego raportu oceniającego stan zaawansowania realizacji zadań restrukturyzacyjnych uzgodnionych z Komisją Europejską jako dokończenie procesu restrukturyzacji krajowych spółek hutniczych – beneficjentów pomocy publicznej. Raport ten wraz z dotychczasowymi
raportami monitorującymi będzie stanowił podstawę do przygotowania przez
Komisję raportu końcowego z procesu restrukturyzacji sektora stalowego
w Polsce, którego opracowanie przesunięto na 2008 rok.
171
Raport taki został przygotowany według stanu za 11 miesięcy 2007 roku .
Raportem objęto następujące obszary:
– wielkość produkcji całkowitej i sprzedanej (ArcelorMittal Poland S.A., Huta
Łabędy S.A., Huta Pokój S.A., Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o., Huta
Bankowa Sp. z o.o.),
– realizacja programów inwestycyjnych (ArcelorMittal Poland S.A., Arcelor
Huta Warszawa Sp. z o.o.),
– restrukturyzacja zatrudnienia (ArcelorMittal Poland S.A., Huta Łabędy
S.A., Huta Pokój S.A., Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o., Huta Bankowa
Sp. z o.o.),
– produktywność (ArcelorMittal Poland S.A., Huta Łabędy S.A., Huta Pokój
S.A., Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o., Huta Bankowa Sp. z o.o.),
– zdolności produkcyjne MMP (ArcelorMittal Poland S.A., Huta Łabędy S.A.,
Huta Pokój S.A., Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o., Huta Bankowa Sp.
z o.o.),
– stan finansowy i analiza viability (ArcelorMittal Poland S.A., Huta Łabędy
S.A., Huta Pokój S.A., Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o., Huta Bankowa
Sp. z o.o.).
Źródłem danych do oceny były dane uzyskane poprzez ankietyzację wszystkich spółek oraz bezpośrednie wizyty w większości spółek.
Przeprowadzona analiza restrukturyzowanych spółek według stanu za 11
miesięcy 2007 roku wykazała, np. że:
• Spółka ArcelorMittal Poland S.A. zakończyła realizację czterech kluczowych przedsięwzięć inwestycyjnych (modernizacja walcowni walcówki stali
jakościowych w Oddziale w Sosnowcu, budowę linii powlekania blach powłokami organicznymi w Oddziale w Świętochłowicach, budowę maszyny
COS 3 w Oddziale w Dąbrowie Górniczej, budowę walcowni blach taśmowych walcowanych na gorąco w Oddziale w Krakowie);
171
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• zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji finansowej restrukturyzowanych
spółek; wartości wszystkich wskaźników kształtowały się na wysokim poziomie,
• wszystkie restrukturyzowane spółki spełniły kryteria testu viability według stanu na koniec listopada 2007 roku; zaobserwowano wzrost wartości
wskaźników V1 i V2 w porównaniu do wartości uzyskanych na koniec 2006
roku; w odniesieniu do Huty Bankowa Sp. z o.o. potwierdzono, że spółka ta
uzyskała trwałą viability, a słabsze wyniki osiągnięte na koniec 2006 roku
miały charakter chwilowy, związany ze sprzedażą spółki.
Istotnym zagadnieniem były zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania i restrukturyzacji spółek stalowych, związane z przydziałami na emisję
dwutlenku węgla. W 2006 roku przeanalizowano stan wykorzystania przez
przedsiębiorstwa hutnicze w Polsce w odniesieniu do Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień emisji CO2 na lata 2005–2007 (KPRU I) za rok 2005 i trzy
kwartały roku 2006, jak również stan przygotowania krajowych przedsiębiorstw hutniczych do Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień emisji CO2 na
lata 2008–2012 (KPRU II)172. W hutach w roku 2005 wykorzystano około 40%
przyznanych uprawnień, a w ciągu 10 miesięcy roku 2006 43%.
W pracach nad KPRU II pojawiły się wątpliwości co do zakresu instalacji
hutniczych objętych systemem handlu emisjami. Według interpretacji Ministra Środowiska w KPRU II nie uwzględniono tzw. rozszerzonej definicji
spalania, co dla hutnictwa oznaczało ujęcie w KPRU II instalacji grzewczych
walcowni. Środowisko hutnicze, za pośrednictwem Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej – swojego reprezentanta do kontaktów z KASHUE (Krajowy
Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji) i Ministerstwem
Środowiska, wielokrotnie występowało o ujęcie w KPRU II tego typu instalacji.
Rozdział uprawnień do emisji został dokonany dla niektórych sektorów
w oparciu o metodę wskaźnikową, a dla pozostałych w oparciu o opracowania
branżowe. W przypadku sektora hutniczego podstawą przyznanej puli emisji było opracowanie branżowe złożone w Ministerstwie Środowiska i w KASHUE przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową173.
Zgodnie z Załącznikiem III Dyrektywy, łączna wielkość emisji powinna zapewnić co najmniej wypełnienie celów emisyjnych dla danego kraju w Proto172
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kole z Kioto. Polska już spełniła wymagania Protokołu z Kioto, gdyż całkowita
wielkość emisji (roczna) zgodnie z postanowieniami protokołu wynosi 448 mln
ton CO2, natomiast w ramach
KPRU II przewiduje się roczną emisję na poziomie 279,6 mln ton CO2.
Na podstawie badań ankietowych zidentyfikowano potrzeby sektora hutnictwa żelaza i stali w zakresie potrzeb przydziału uprawnień do emisji CO2
w latach 2008–2012. Opracowano założenia do Krajowego Planu Rozdziału
Uprawnień i uzasadnienia rynkowe, techniczno-technologiczne i inwestycyjnych potrzeb emisyjnych.
Dla potrzeb Ministerstwa Gospodarki w poglądowy sposób opracowano me174
tody rozdziału uprawnień do emisji CO2 .
8.7.2. Działania na poziomie spółek produkcyjnych
W niektórych hutach prowadzono działania, które miały ułatwić lub
usprawnić proces restrukturyzacji.
Zarząd Huty Katowice już w połowie lat 1990. rozważał możliwość uruchomienia instalacji do zintegrowanego odlewania i walcowania blach taśmowych
(ZOWB). W latach 1996–2000 analizowano polski rynek wyrobów płaskich
oraz opracowywano prognozy zużycia blach taśmowych walcowanych na gorąco na rok 2005175, 176, 177. Analizowano strukturę zużycia wyrobów płaskich
w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem tych sektorów, dla których blachy
uzyskiwane z linii typu ZOWB byłyby wystarczającej jakości (np. wsady na
rury zgrzewane). Badano również możliwości zbytu blach taśmowych trawionych po walcowaniu na gorąco. Wspólnie z firmą konsultingową ATKearney
przeprowadzono bezpośrednie badania rynku około 120 odbiorców końcowych
analizowanych blach. Opracowano prognozy zużycia blach z uwzględnieniem
struktury grubościowo-szerokościowej oraz gatunkowej blach. Docelowe zużycie blach taśmowych walcowanych na gorąco w roku 2005 prognozowano
na 4,3 mln ton, w tym zidentyfikowano potencjalny rynek na blachy z linii
ZOWB na poziomie około 0,9 mln ton.
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Ministerstwo Gospodarki
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do roku 2005, Sprawozdanie IMŻ nr B-01000/BM, Gliwice 1996, praca niepublikowana, zleceniodawca Huta Katowice
Szulc W., Garbarz B., Analiza polskiego rynku wyrobów płaskich w latach 1996 – 3 kwartały
1998 i opracowanie prognozy do roku 2005, Sprawozdanie IMŻ nr B-01057/BM, Gliwice 1999,
praca niepublikowana, zleceniodawca Huta Katowice
Szulc W., Garbarz B., Rębiasz B., Analiza rynku wyrobów płaskich w Polsce w latach 1994–
1999 oraz prognoza rozwoju rynku w latach 2000–2005, Sprawozdanie IMŻ nr B-01081/BG,
Gliwice 2000, praca niepublikowana, zleceniodawca A.T. Kearney Sp. z o.o. (zleceniodawca
dla A.T. Kearney – Huta Katowice)
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Niezależnie od analiz rynkowych prowadzone były analizy techniczne178.
Jako możliwe rozwiązania techniczno-technologiczne rozpatrywano linie CSP
(Compact Strip Production) firmy niemieckiej SMS Schloemann – Siemag, ISP
(In-line Strip production niemieckiej firmy Mannesmann-Demag Huttentechnik, CONROLL (CONtinuous thin slab casting and ROLLing) austriackiej
firmy Voest Alpine Industrieanlagenbau, FTSC (Flexible Thin Slab Caster)
włoskiej firmy Danieli oraz TSP (Tippins Strip Process) firm Tippins i Samsung. Analizowano np. jakość wytwarzanych blach z poszczególnych typów
linii, możliwe do osiągnięcia zdolności produkcyjne oraz koszty inwestycyjne.
Huta Florian analizowała rynek blach powlekanych i swoją pozycję konkurencyjną na tym rynku179, 180. Analizowano dostawy krajowe, import i zużycie
jawne zarówno blach i taśm ocynkowanych ogniowo jak i blach powlekanych
organicznie, wykazując wzrost wszystkich analizowanych kategorii. Analizy
prognostyczne na rok 2005 przewidywały zużycie blach ocynkowanych ogniowo na poziomie 530 tys. ton, a blach z powłokami organicznymi na poziomie
320 tys. ton. Konkurencyjność blach wytwarzanych w Hucie Florian oceniono
jako przeciętną, niższą od najbliższego konkurenta – huty EKO Stahl z Niemiec. W 2002 roku zaktualizowano wyniki badań z roku 1996, stwierdzając,
że konkurencyjność cenowa blach ocynkowanych ogniowo jest porównywalna z konkurencyjnością tych blach wytwarzanych przez innych producentów
europejskich, natomiast blachy z powłokami organicznymi z produkcji Huty
Florian mają ceny znacznie wyższe. Prognozowano, że w latach 2002–2010
średnioroczny trend wzrostu zużycia jawnego wyniesie 5,3% dla blach i taśm
z powłokami organicznymi oraz 4,3% dla blach i taśm ocynkowanych ogniowo. Takie optymistyczne sygnały rynkowe spowodowały potencjalne zainteresowanie rozwoju zdolności produkcyjnych w tym zakresie:
– Huta Florian rozważała budowę linii do produkcji blach z powłokami organicznymi o zdolności produkcyjnej 80÷100 tys. ton/rok,
– firma EKO Stahl planowała w Obornikach budowę kombinowanej linii do
produkcji blach ocynkowanych ogniowo (zdolność produkcyjna 200 tys. ton/
rok, z czego 110 tys. ton z przeznaczeniem na rynek, a 90 tys. ton do powlekania powłokami organicznymi oraz blach z powłokami organicznymi
(zdolność produkcyjna 90 tys. ton/rok),
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– inwestor francuski pod Tarnowem chciał wybudować linię do produkcji
blach z powłokami organicznymi o zdolności produkcyjnej 70 tys. ton/rok.
Huta Pokój badała chłonność rynku w zakresie wytwarzanych profili. Np.
prowadzono bezpośrednie badania rynku181, które miałyby wskazać na możliwość zwiększenia oferty rynkowej na wyroby Huty poddane ocynkowaniu.
Wykazano dużą konkurencje rynkową w tym zakresie ze względu na znaczną
ilość instalacji do cynkowania wyrobów. Głównym kierunkiem rozwoju Huty
pozostały kształtowniki gięte na zimno. W tym zakresie Huta rozwijała zdolności produkcyjne poparte badaniami rynkowymi182. Rozwój sprzedaży rozważano nie tylko w aspekcie produktowym (kształtowniki zamknięte i rury ze
szwem), ale również pod kątem zróżnicowania rynków użytkowników (kraj,
Unia Europejska, USA). Wyniki badań uzasadniły rozwój zdolności produkcyjnych w zakresie rur zgrzewanych i kształtowników zamkniętych, w tym
kształtowników specjalnych o zawężonych tolerancjach wymiarowych, o zdolności produkcyjnej około 30 tys. ton/rok.
Rozwój sieci sprzedaży miał istotne znaczenie dla powodzenia procesu restrukturyzacji – skuteczna sprzedaż wyrobów zapewniała środki nie tylko na
rozwój produkcji, ale i na realizację zaplanowanych celów restrukturyzacyjnych. Zaobserwowane tendencje zmian w strukturze krajowej sieci dystrybucji wyrobów hutniczych wskazały na zbliżanie się sieci do standardów krajów zachodnich. Udział wyrobów sprzedawanych poprzez pośredników sięgał
w 2007 roku 40% i był nieco niższy niż w krajach zachodnich, gdzie niejednokrotnie ten udział osiąga 60%183, 184, 185, 186. Wzrastały wymagania klientów
w odniesieniu nie tylko do jakości, ale i zakresu obsługi. Odpowiedzią na to
było pojawienie się w latach 90. licznej grupy centrów serwisowych rozlokowanych w całym kraju. Strategia największych krajowych dystrybutorów nakierowana została na poprawę jakości obsługi klientów oraz rozwój dodatkowych usług świadczonych przez centra serwisowe (np. cięcie, gięcie, obróbka
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powierzchni). Na polskim rynku pojawiło się również wiele firm – oddziałów
zachodnich firm dystrybucyjnych.
Huta im. T. Sendzimira poszukiwała optymalnego wariantu restrukturyzacji. Jedną z propozycji było oparcie produkcji blach taśmowych walcowanych
na gorąco wyłącznie o własne zasilanie wsadowe187. Rozwiązanie to zostało
włączone jako wariant IV do szerokiej analizy związanej z próbą skoordynowania produkcji, rozwoju i restrukturyzacji dwóch największych producentów
hutniczych w Polsce: Huty Katowice (HK) i Huty im. T. Sendzimira (HTS)55.
Inne warianty zakładały np.:
– zainstalowanie w HK linii ZOWB, ograniczenie produkcji stali w HTS do
poziomu 2,2 mln ton/rok, uzupełniające zasilanie wsadowe walcowni gorącej blach HTS z linii ZOWB HK;
– zainstalowanie linii ZOWB w HK w ramach spółki joint venture utworzonej z zagranicznym inwestorem strategicznym, likwidację walcowni gorącej blach taśmowych i maszyny COS w HTS i zastąpienie ich linią ZOWB
– łączna produkcja blach taśmowych walcowanych na gorąco na poziomie
4,5 mln ton rocznie.
Huta Bankowa planowała rozszerzenie oferty rynkowej poprzez utworzenie Centrum Serwisowego Wyrobów Hutniczych188, 189, z innowacyjną ideą
uszlachetniania wyrobów długich i zagospodarowania użytecznych odpadów
wyrobów hutniczych. W ramach Centrum rozważano następujący asortyment wyrobów i usług: pierścienie obrabiane mechanicznie, elementy wypalane z blach, pręty okrągłe o określonych długościach, pręty łuszczone, pręty ulepszane cieplnie, kule i cylpepsy, kołnierze z prętów okrągłych, pręty
szlifowane, odpady użyteczne z produkcji szyn, blachy uniwersalne z odpadu
użytecznego kształtowników, zabezpieczenia antykorozyjne, gięcie prętów,
kształtowników i rur, usługi obróbki cieplnej. Bezpośrednie badania rynku
pozwoliły wykazać, że rynek był zainteresowany rozszerzoną ofertą Huty. Budowa Centrum została umieszczona w indywidualnym programie restrukturyzacji Huty, który był zatwierdzony przez Ministra Gospodarki w 2002 roku.
Obecnie w ofercie Huty znajdują się pierścienie obrabiane mechanicznie, pręty okrągłe o określonych długościach, pręty ulepszane cieplnie, usługi obróbki
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cieplnej. Zarząd Huty, chcąc utrwalić uzyskane dzięki restrukturyzacji efekty
oraz rozszerzyć ofertę rynkową analizuje inne potencjalne możliwości rozwoju
produktowego190: rury ze szwem i kształtowniki zamknięte, kęsy i pręty dla
motoryzacji, pierścienie o dużych średnicach, pręty ze stali odpornych na korozję i stali narzędziowych.
Huta Łabędy, zgodnie z zapisami Protokołu nr 8 Traktatu o Przystąpieniu,
powinna dążyć do zmniejszenia uzależnienia od górnictwa węgla kamiennego.
Opracowano średniookresową strategię rozwoju Huty do roku 2012191. Rekomendowanym wariantem rozwoju Huty była w pierwszym etapie przebudowa walcowni i rozszerzenie asortymentu produkcyjnego o niewytwarzane do
tej pory kształtowniki (np. ceowniki, dwuteowniki, pręty płaskie, kątowniki,
teowniki). Drugi etap obejmował budowę stalowni z maszyną COS o zdolności produkcyjnej około 500 tys. ton/rok, która zabezpieczałaby własny wsad
i umożliwiała sprzedaż nadmiaru półwyrobów na rynek. Zamiary te nie zostały zrealizowane.
Innym wariantem rozwoju Huty i spełnienia zobowiązania traktatowego
była koncepcja rozwoju w zakresie wytwarzania kształtowników specjalnych
oraz świadczenia usług cięcia wzdłużnego blach taśmowych walcowanych na
gorąco192. Wyniki przeprowadzonych analiz doprowadziły do uruchomienia
w 2011 roku linii do cięcia wzdłużnego blach, a w 2012 linii do produkcji
kształtowników zamkniętych. W oparciu o przeprowadzone bezpośrednie
badania rynku Huta planuje dalszy rozwój w zakresie wyrobów rurowych.
Rozważana jest koncepcja budowy linii do produkcji rur ze szwem193. Rozważana była również możliwość nabycia przez Hutę udziałów w Hucie Pokój S.A.
w części, która jest w dyspozycji Skarbu Państwa194.
190

191

192

193

194

Szulc W., Określenie potencjalnych kierunków rozwoju produktowego Huty Bankowa Sp.
z o.o., Sprawozdanie IMŻ nr N0-8569, Gliwice 2012, praca niepublikowana, zleceniodawca
Huta Bankowa Sp. z o.o.
Szulc W., Garbarz B., Woźniak D., Miczka M., Rębiasz B., Opracowanie średniookresowej
strategii rozwoju Huty Łabędy S.A. – wersja druga z 13 sierpnia uwzględniająca wyniki dyskusji nad wersją z 13 lipca 2007, Sprawozdanie IMŻ nr N0-7465, Gliwice 2007, praca niepublikowana, zleceniodawca Huta Łabędy
Miczka M., Szulc W., Biznesplan dla produkcji kształtowników giętych na zimno zamkniętych (kwadratowych, prostokątnych i okrągłych) oraz świadczenia usług cięcia wzdłużnego
blach w kręgach o grubości od 3 do 10 mm w Hucie Łabędy S.A. Studium bazowe, Sprawozdanie IMŻ nr N0-7939, Gliwice 2009, praca niepublikowana, zleceniodawca Huta Łabędy
Szulc W., Miczka M., Rębiasz B., Biznesplan dla produkcji kształtowników giętych na zimno zamkniętych (kwadratowych, prostokątnych i okrągłych) oraz świadczenia usług cięcia
wzdłużnego blach w kręgach o grubości od 3 do 12 mm w Hucie Łabędy S.A. Aktualizacja
2010, Sprawozdanie IMŻ nr N0-8231, Gliwice 2010, praca niepublikowana, zleceniodawca
Huta Łabędy
Szulc W., Wożniak D., Przeprowadzenie analiz rynkowych, technicznych i środowiskowych
Huty Pokój S.A. na potrzeby due diligence prowadzonego przez Hutę Łabędy S.A. , Sprawozdanie IMŻ nr N0-8696 2012, Gliwice 2012, praca niepublikowana, zleceniodawca Huta
Łabędy S.A.
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8.7.3. Zastosowana metodyka realizacyjna
W odniesieniu do działań wspomagających restrukturyzację na szczeblu
instytucji centralnych inicjowano realizację na potrzeby Ministerstwa Gospodarki prac badawczych dotyczących:
– opracowania planów konsolidacji produktowej hut,
– aktualizacji prognozy chłonności rynku,
– analizy konkurencyjności krajowego hutnictwa,
– restrukturyzacji zatrudnienia,
– metodyki stosowania testu viability,
– funkcjonowania w Polsce systemu handlu emisjami.
Podczas realizacji tych prac stosowano głównie analizy rynkowe i prognostyczne metodą sektorową oraz z wykorzystaniem bezpośrednich badań rynku.
Stosowano również, omówioną w rozdziale 6, metodykę testu szkody w celu
określenia, czy nadmierny import wyrobów hutniczych na polski obszar celny
wyrządził szkodę krajowym producentom.
W pracach wspomagających restrukturyzację, realizowanych na potrzeby poszczególnych hut, główną metodyką realizacyjną były analizy rynkowe
i prognostyczne metodą sektorową oraz z wykorzystaniem bezpośrednich
badań rynku. Realizowane analizy techniczne wymagały głównie analiz porównawczych jakości blach wytwarzanych w liniach typu Zintegrowane Odlewanie i Walcowanie Blach na podstawie dostępnych danych, a także analizy
inwestycyjne i przepływy materiałowe pomiędzy spółkami.
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9. PODSUMOWANIE
Spostrzeżenia ogólne
Proces restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali w Polsce trwa już 24 lata.
W trakcie tego okresu należy wyróżnić kilka elementów o kluczowym znaczeniu dla tego procesu:
• Determinacja rządu w odniesieniu do dostosowania hutnictwa żelaza
i stali do nowych warunków funkcjonowania w okresie, gdy praktycznie
każda dziedzina funkcjonowania państwa i życia społecznego wymagały specjalnej uwagi rządu i znacznych środków finansowych na działania
dostosowawcze; skutkiem tych działań było opracowanie raportu konsorcjum kanadyjskiego, a więc przez niezależnego konsultanta (niezależnego
nie tylko od wpływów osób krajowych, ale również Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej). Raport ten, mimo, że nie został przyjęty do realizacji, stanowił dokument kierunkowy procesu restrukturyzacji w hutnictwie polskim.
Większość działań w sektorze w latach 1992–1997 było skutkiem zapisów
zawartych w raporcie kanadyjskim, a opracowanie Programu z 30 czerwca 1998 roku traktowane było w sferach rządowych jako uszczegółowienie
i dostosowanie zapisów raportu kanadyjskiego. Huty rozpoczęły indywidualną restrukturyzację na własną rękę i za własne pieniądze wspomagane
kredytami bankowymi, doprowadzając z jednej strony do unowocześnienia
produkcji surowcowej, ale z drugiej do znacznego pogorszenia stanu finansowego.
• Program z 30 czerwca 1998 roku i próby jego realizacji do roku 2002 włącznie pozwoliły na zdobycie doświadczenia, które zaowocowało powodzeniem
przy realizacji Programu z 10 stycznia 2003 roku. Program z 30 czerwca 1998 roku w sposób bardzo dojrzały określał zasady restrukturyzacji
zatrudnienia, wspierając ten proces działaniami osłonowymi Hutniczego
Pakietu Socjalnego. W pozostałych obszarach był bardziej niedopracowany.
Głównie dotyczyło to uwzględnienia życzeniowego programu inwestycyjnego, zawierającego ambicje aktualnych zarządów hut (np. w odniesieniu do
rozwoju stali nierdzewnych w Polsce), niemającego pokrycia w źródłach
finansowania. Zaniechanie możliwości dofinansowania procesu ze źródeł
budżetowych, co po części wynikało ze świadomości, że środków tych po
prostu nie było, przy fatalnej sytuacji finansowej hut, i zrzucenie całej odpowiedzialności za sfinansowanie procesu na inwestorów strategicznych,
było odpowiedzią na brak koncepcji w sprawie sfinansowania Programu.
• Program ze stycznia 2003 roku zrealizowany w stosunku do spółek, które
dotrwały do końca procesu, tj. bez hut Batory i Buczek.
• Kryzys 2008 roku, który trwa do dzisiaj, wykazał, że proces restrukturyzacji zakończony formalnie w 2006 roku, przygotował większość hut, do
znacznego pogorszenia wewnętrznych i zewnętrznych warunków funkcjo-
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nowania i nie doprowadził do drastycznego pogorszenia ich stanu, który
skutkowałby np. masowymi upadłościami.
Kalendarium restrukturyzacji
W tablicy 34 przedstawiono cele i założenia programów restrukturyzacji
sektora stalowego w Polsce.
Tablica 34
Zestawienie programów restrukturyzacji sektora stalowego w Polsce

Główne założenia

Cel

Raport
Konsorcjum
Kanadyjskiego
(czerwiec 1992)

Program
restrukturyzacji
przemysłu
hutnictwa żelaza
i stali w Polsce
(czerwiec 1998)

Sprawozdanie
Restrukturyzacja
z realizacji
i rozwój hutnictwa
programu
żelaza i stali
Restrukturyzacja
w Polsce do 2006 i rozwój hutnictwa
roku
żelaza i stali
(styczeń 2003)
w Polsce do 2006
roku

Uzyskanie międzynarodowej konkurencyjności
krajowych
wyrobów hutniczych,
poszerzenie
asortymentu
produkcji
i zmniejszenie negatywnego
oddziaływania hutnictwa na
środowisko

Zwiększenie efektywności ekonomicznej
hut, zmiany struktury własnościowej
w kierunku prywatnym oraz osiągnięcie
konkurencyjności na
rynku międzynarodowym

Trwałe
funkcjonowanie hut w sposób
ekonomicznie efektywny, przy poziomie
zatrudnienia dostosowanym do zdolności
produkcyjnych i zdolnościach produkcyjnych dostosowanych
do możliwości zbytu
wyrobów

Huty uzyskały trwałą efektywność ekonomiczną, zlikwidowały
nieefektywne
zdolności produkcyjne oraz zoptymalizowały zatrudnienie
w stosunku do posiadanych zdolności produkcyjnych

Ograniczenie eksportu do 2,1 mln ton przy
rezygnacji z eksportu
półwyrobów i imporcie na poziomie 1,2
mln ton
Zwiększenie do 55%
udziału wyrobów płaskich i do 0,9 mln ton
rur (przy produkcji
8,5 mln ton wyrobów
walcowanych na gorąco)
Utworzenie
jednego, zintegrowanego
kompleksu metalurgicznego z Hut: im.
T. Sendzimira i Katowice

Eksport netto wyrobów na poziomie
1,7 mln ton rocznie,
ograniczenie eksportu netto półwyrobów
do 30 tys. ton rocznie,
osiągnięcie Term of
Trade na poziomie 1
(w 1997 roku wskaźnik wynosił 2,4)
Konsolidacja Huty im.
T. Sendzimira i Huty
Katowice przy współpracy
(kooperacji)
w produkcji blach taśmowych Zakończenie procedur prywatyzacyjnych do 2001
roku

Spełnienie przez huty
kryteriów
viability
na koniec okresu restrukturyzacji
Udzielenie 3,4 mld
zł pomocy publicznej
do końca 2003 roku
i zakaz udzielania
pomocy publicznej na
restrukturyzację od
2004 roku
Redukcja przestarzałych zdolności produkcyjnych
Zakończenie konsolidacji oraz prywatyzacja Polskich Hut
Stali (Hut: im. T.
Sendzimira, Katowice, Florian i Cedler)
oraz
prywatyzacja
pozostałych państwowych hut

Huty spełniły kryteria viability na koniec
2006 i 2007 roku
Od 2004 roku huty
nie otrzymywały pomocy publicznej na
restrukturyzację
Zlikwidowano wskazane zdolności produkcyjne
Dokonano prywatyzacji Polskich Hut Stali
(obecnie ArcelorMittal Poland) oraz Huty
Stali
Częstochowa
(ISD)

Źródło: 195
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Na rys. 8 przedstawiono kalendarium procesu restrukturyzacji sektora
stalowego w Polsce.

Źródło: 195
Rys. 8. Kalendarium restrukturyzacji i prywatyzacji hutnictwa w Polsce

Zrealizowanie zadań restrukturyzacyjnych w ostatnich 24 latach, niezależnie od tego czy były one przewidziane w rządowych programach, czy też
zostały wypracowane przez huty nieobjęte tymi programami pozwoliło na
osiągnięcie znacznego postępu we wszystkich obszarach działalności polskiego hutnictwa.
Restrukturyzacja zatrudnienia
Zmniejszono zatrudnienie o około 121 tys. osób (rys. 9). Proces ten, w części
wspomagany środkami budżetowymi w ramach Hutniczego Pakietu Socjalnego i Hutniczego Pakietu Aktywizującego, przebiegł bez napięć i konfliktów
społecznych.

195

Kardas M., Szulc W., Restrukturyzacja sektora stalowego w Polsce, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2010, t. 62, nr 1
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Źródło: opracowanie własne
Rys. 9. Poziom zatrudnienia w polskim sektorze stalowym w latach 1989–2011

Zmiany zdolności produkcyjnych
W tablicy 35 przedstawiono porównanie zdolności produkcyjnych przed
restrukturyzacją w roku 1990 oraz po zakończeniu restrukturyzacji według
stanu na koniec 2012 roku. W tablicy 36 przedstawiono zdolności produkcyjne
poszczególnych hut dla poszczególnych typów linii produkcyjnych.
Tablica 35
Porównanie zdolności produkcyjnych przed restrukturyzacją w roku 1990 oraz
po zakończeniu restrukturyzacji według stanu na koniec 2012 roku, tys. ton
Rok 1990

Rok 2012

Surówka

Asortyment

12 040

5 700

Zmiana
-6 340

Stal, w tym:

15 947

13 131

-2 816

– stal konwertorowa

7 500

7 600

100

– stal elektryczna

3 546

5 531

1 985

– stal martenowska

4 876

0

-4 876

Ciągłe odlewanie stali

1 295

13 300

12 005

Wyroby płaskie walcowane na gorąco

4 835

3 773

-1 062

Wyroby płaskie walcowane na zimno

1 776

1 235

-541

530

702

172

8 022

7 738

-284

Wyroby płaskie powlekane
Wyroby długie walcowane na gorąco
Rury bez szwu

547

230

-317

Rury ze szwem

730

453

-277

Źródło: opracowanie własne
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Stan zdolności produkcyjnych krajowego hutnictwa uległ zasadniczym
zmianom:
– całkowicie wyeliminowano proces martenowski wytwarzania stali,
– ponad połowę zwiększono zdolności produkcyjne stalowni elektrycznych,
– na szeroką skalę wprowadzono ciągłe odlewanie stali,
– zmniejszono zdolności walcowni, przy jednoczesnym zastąpieniu starych
linii walcowniczych walcowniami nowymi,
– zwiększono możliwości powlekania blach.

Walcownie Bruzdowe Batory Sp. z o.o.

HW Pietrzak
Holding Sp. z o.o.
Walcownia Blach
Batory

5

6

Huta Bobrek

Huta Batory
Sp. z o.o.

4

Huta Batory

BGH Polska
Sp. z o.o.

3

zlikwidowana, pozostała koksownia, funkcjonująca w CARBO-KOKS Spółka z o.o.

Z huty wydzielono szereg spółek:stalownia i walcownia rur
funkcjonują w spółce Huta Batory Sp. z o.o.; walcownie wyrobów długich funkcjonują w spółce Walcownie Bruzdowe
Batory Sp. z o.o.; walcownia blach funkcjonuje w spółce HW
Pietrzak Holding Sp. z o.o. Walcownia Blach Batory; kuźnia
funkcjonuje w spółce Kuźnia Batory Sp. z o.o.

Huta Baildon

PPZ Baildon
Sp. z o.o.

zlikwidowana

Zlikwidowana, walcownia taśm funkcjonuje w spółce PPZ
Baildon Sp. z o.o.; nowa walcownia wieloliniowa funkcjonuje
w spółce BGH Polska Sp. z o.o., stalownia funkcjonowała w
spółce GONAR-BIS Sp. z o.o. Wydział Stalownia

Uwagi

Huta Gliwice

2

1

Stan roku 2012

Taśmy
spiekalnicze

Wielkie
piece

Stan zdolności produkcyjnych hutnictwa krajowego w 2012 roku
Stalownie
konwertorowe

Tablica 36
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Ferrum S.A.

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział
w Świętochłowicach

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.

RUREXPOL Sp. z
o.o.

Huta Bankowa
Sp. z o.o.

8

9

10

11

12

Walcownia Rur
Andrzej Sp. z o.o.

14

18 Huta Łabędy S.A.

ArcelorMittal Po17 land S.A. Oddział
Huta Królewska

ArcelorMittal Po16 land S.A. Oddział w
Dąbrowie Górniczej

15 Huta Jedność

Severstallat Silesia
Sp. z o.o.

13

Huta im. M. Buczka

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w
Sosnowcu

7

Stan roku 2012

zlikwidowana

Ze struktur huty wyodrębniono Buczek - HB - Zakład Produkcji Rur Sp. z o.o. - spółkę produkującą rury ciągnione,
Hutę Buczek Sp. z o.o. - producenta walców oraz Technologie
Buczek S.A., które w upadłości kupiła spółka Severstallat

Walcownia rur jako RUREXPOL Sp. z o.o. od 2012 roku
funkcjonuje w grupie Alchemia

Uwagi

3 x 312 m2;
7,4 mln t/r

Taśmy
spiekalnicze

3 x 3200 m3;
4,4 mln t/r.
Pracuje 1 WP

Wielkie
piece

3 konwertory
po 300 ton; 5
mln t/r

Stalownie
konwertorowe
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Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.

Interspeed Trade
Sp. z o.o.

20

21

EUROBLACHA
S.A.

Walcownia średnia i walcownia blach grubych funkcjonują
w spółce EUROBLACHA S.A.

Walcownie średnia i mała funkcjonują w spółce Interspeed
Trade Sp. z o.o.

Uwagi

ArcelorMittal
Tubular Products
Kraków Sp. z o.o.

26

HSW-Huta Stali
Jakościowych S.A.

29 Huta Szczecin

28

27 Stalprodukt S.A.

Zakład Walcowniczy „PROFIL” S.A.

25

zlikwidowana

Walcownia blach transformatorowych funkcjonuje w spółce
ArcelorMittal PoStalprodukt S.A.; walcownia drobna funkcjonuje w spółce
24 land S.A. Oddział w Zakład Walcowniczy PROFIL S.A.; walcownia rur zgrzewaKrakowie
nych funkcjonuje w spółce ArcelorMittal Tubular Products
Kraków Sp. z o.o.

23

22 Huta Pokój S.A.

Huta Małapanew
Sp. z o.o.

19

Huta Łaziska S.A.
19
w upadłości

Ferrostal Sp. z o.o.

Stan roku 2012

4 x 75 m2;
2,8 mln t/r.
Spiekalnia
wyłączona w
2012 r.

Taśmy
spiekalnicze

2 x 1033 m3,
2 x 1719 m3,
1 x 2002 m3;
1,3 mln t/r.
Pracuje 1 WP

1 x 490 m3,
0,2 mln t/r;
wyłączony z
eksploatacji

Wielkie
piece

3 konwertory
po 128 ton; 2,6
mln t/r

Stalownie
konwertorowe
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ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.

Huta Batory

BGH Polska
Sp. z o.o.

Walcownie
5 Bruzdowe Batory Sp. z o.o.

Huta Batory
4
Sp. z o.o.

3

PPZ Baildon
2
Sp. z o.o.

Huta Baildon

1 Huta Gliwice

Stan roku 2012

RAZEM

1 x 20 t, 3 x 6
t; 0,14 mln t/r

martenowski

Stalownie

elektryczne

ZW-Walcownia
Bruzdowa Sp. z o.o.

33

34 Huta Zygmunt

CMC Poland
Sp. z o.o.

32

31 Huta Zabrze S.A.

30

Stan roku 2012

COS

Zgniatacz

zlikwidowana

Uwagi

kęsów

0,09
mln t/r

duża

5,7

0,012
mln t/r
(średniomała)

0,034
mln t/r

uniwersalna

walcówki
(drutu)

Tablica 36 cd.

7,6

Stalownie
konwertorowe

drobna
(mała)

Wielkie
piece

Walcownia
średnia

7,4

Taśmy
spiekalnicze
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ArcelorMittal
Poland S.A.
Oddział
w Sosnowcu

Huta Bankowa
Sp. z o.o.

12

Severstallat
13 Silesia
Sp. z o.o.

Huta im.
M. Buczka

RUREXPOL
Sp. z o.o.

11

ISD Huta
10 Częstochowa
Sp. z o.o.

ArcelorMittal
Poland S.A. Od9
dział. w Świętochłowicach

8 Ferrum S.A.

7

Huta Bobrek

HW Pietrzak
Holding Sp. z
6
o.o. Walcownia
Blach Batory

Stan roku 2012

Elektryczny
piec tlenowołukowy KONEL 1 x 90t;
0,725 mln t/r

elektryczne

martenowski

Stalownie

0,725
mln t/r

COS

0,18
mln t/r

Zgniatacz
kęsów

0,15
mln t/r

duża

uniwersalna

Walcownia
średnia

drobna
(mała)

0,751
mln t/r

walcówki
(drutu)
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Ferrostal
Sp. z o.o.

Huta Łaziska
S.A. w upadłości

19

19

Huta
20 Małapanew
Sp. z o.o.

Huta Łabędy
S.A.

18

ArcelorMittal
Poland S.A.
17
Oddział Huta
Królewska

ArcelorMittal
Poland S.A.
16
Oddział w Dąbrowie Górniczej

15 Huta Jedność

Walcownia Rur
14 Andrzej
Sp. z o.o.

Stan roku 2012

2 x 3 t, 6 x 6
t, 2 x 10 t,1 x
15 t; 2 piece
indukcyjne: 1 x
0,3 t, 1 x 2x2 t;
0,076 mln t/r

1x70 t 0,4
mln t/r

elektryczne

martenowski

Stalownie

0,4
mln t/r

1,8 mln t/r
(COS1)
1,2 mln t/r
(COS2)
3 mln t/r)

COS

0,11 mln
t/r (łącznie zgniatacz, duża
i średnia)

Zgniatacz
kęsów

9

1,2
mln /r

duża

0,25
mln t/r

9

0,815
mln t/r

uniwersalna

Walcownia
średnia

drobna
(mała)

walcówki
(drutu)
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Interspeed Trade Sp. z o.o.

ArcelorMittal
Poland S.A.
Oddział w Krakowie

25

Stalprodukt
S.A.

30 Huta Szczecin

HSW-Huta Stali
29 Jakościowych
S.A.

28

ArcelorMittal
Tubular Pro27
ducts Kraków
Sp. z o.o.

Zakład Walcow26 niczy „PROFIL”
S.A.

EUROBLACHA
S.A.

24

23 Huta Pokój S.A.

22

Celsa Huta
21 Ostrowiec
Sp. z o.o.

Stan roku 2012

1 x 40 t;
0,21 mln t/r

1 x 70 t; 0,2
mln t/r (stalownia 1)
1 x 140 t; 1,1
mln t/r (stalownia 2)

elektryczne

martenowski

Stalownie

0,4
mln t/r

2 mln t/r

COS 1 i
COS 2 1,5
mln t/r

COS

Zgniatacz
kęsów

0,088
mln t/r

duża

0,047
mln t/r
(średniomała)

0,055
mln t/r

0,05
mln t/r

0,885
mln t/r

uniwersalna

Walcownia
średnia

0,14 mln
t/r

0,015
mln t/r

0,65
mln t/r

drobna
(mała)

walcówki
(drutu)
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CMC Poland
Sp. z o.o.

33

RAZEM

35 Huta Zygmunt

ZW-Walcownia
34 Bruzdowa
Sp. z o.o.

Huta Zabrze
S.A.

32

ArcelorMittal
31 Warszawa
Sp. z o.o.

Stan roku 2012

5,531

2 x 140 t; 1,7
mln t/r

1 x 80 t;
0,98 mln t/r

elektryczne

0

martenowski

Stalownie

13,04

COS 1;
COS 2
1,675 mln
t/r

0,6 mln t/r

COS

0,29

Zgniatacz
kęsów

1,528

duża

2,155

0,106
mln t/r
(łącznie
średnia
i dwie
małe)
2,854

9
9

0,6 mln
t/r

0,6 mln t/r

drobna
(mała)

0,75 mln
t/r wymiennie
na 0,65
mln t/r
blok Morgana

uniwersalna

Walcownia
średnia

1,151

0,4 mln t/r

walcówki
(drutu)
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BGH Polska Sp. z o.o.

3

Walcownie Bruzdowe
Batory Sp. z o.o.

HW Pietrzak Holding
Sp. z o.o. Walcownia Blach
Batory

5

6

Ferrum S.A.

ArcelorMittal Poland S.A.
Oddział w Świętochłowicach

ISD Huta Częstochowa
Sp. z o.o.

7

8

9

10

Huta im. M. Buczka

12 Huta Bankowa Sp. z o.o.

11 RUREXPOL Sp. z o.o.

ArcelorMittal Poland S.A.
Oddział w Sosnowcu

Huta Bobrek

Huta Batory Sp. z o.o.

4

Huta Batory

PPZ Baildon Sp. z o.o.

Huta Baildon

Huta Gliwice

2

1

Stan roku 2012

1 mln t/r

0,181
mln t/r

grubych

cienkich

Walcownia blach
taśm

blach
taśmowych

Walcownia gorąca
blach

0,035
mln t/r

0,007
mln t/r

taśm

Walcownia zimna

Walcownia
blach transformatorowych

0,272 mln t/r

Linia ogniowego cynkowania blach

Tablica 36 cd.
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Walcownia Rur Andrzej
Sp. z o.o.

14

ArcelorMittal Poland S.A.
Oddział Huta Królewska

Celsa Huta Ostrowiec
Sp. z o.o.

20

25

Zakład Walcowniczy
„PROFIL” S.A.

ArcelorMittal Poland S.A.
24
Oddział w Krakowie

23 EUROBLACHA S.A.

22 Huta Pokój S.A.

21 Interspeed Trade Sp. z o.o.

Huta Małapanew
Sp. z o.o.

19

Huta Łaziska S.A. w upa19
dłości

Ferrostal Sp. z o.o.

18 Huta Łabędy S.A.

17

ArcelorMittal Poland S.A.
16 Oddział w Dąbrowie
Górniczej

15 Huta Jedność

Severstallat Silesia
Sp. z o.o.

13

Stan roku 2012

0,16 mln t/r

grubych

cienkich

Walcownia blach
taśm

2,4 mln t/r

blach
taśmowych

Walcownia gorąca

1,1
mln t/r

blach

taśm

Walcownia zimna

Walcownia
blach transformatorowych

0,15 mln t/r

Linia ogniowego cynkowania blach
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grubych

ArcelorMittal Warszawa
Sp. z o.o.

ZW-Walcownia Bruzdowa
Sp. z o.o.

RAZEM

34 Huta Zygmunt

33

32 CMC Poland Sp. z o.o.

31 Huta Zabrze S.A.

30

29 Huta Szczecin

1,373

0,032
mln t/r
HSW-Huta Stali Jakościo(łącznie
28
z walcownią
wych S.A.
blach cienkich)

27 Stalprodukt S.A.

ArcelorMittal Tubular
26 Products Kraków Sp. z
o.o.

Stan roku 2012

9

cienkich

Walcownia blach
taśm

2,4

blach
taśmowych

Walcownia gorąca

1,1

blach

0,042

taśm

Walcownia zimna

0,093

0,093 mln t/r

Walcownia
blach transformatorowych

0,422

Linia ogniowego cynkowania blach
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3

Walcownie Bruzdowe Batory Sp.
z o.o.

HW Pietrzak
Holding Sp. z o.o.
Walcownia Blach
Batory

4

5

6

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział
w Sosnowcu

Ferrum S.A.

7

8

Huta Bobrek

Huta Batory
Sp. z o.o.

Huta Batory

BGH Polska
Sp. z o.o.

2

Huta Baildon

Huta Gliwice

PPZ Baildon
Sp. z o.o.

1

Stan roku 2012

Linia
ogniowego
cynkowania
blach

Linia elektroli-tycznego cynowania blach

0,075
mln t/r

Walcownia
Linia powlekania blach
rur
rur ze
powło-kami
bez
szwem
orga-nicznymi
szwu

0,155 mln
t/r

Linia do
Linia do
zgrzewania spawania
rur
rur
prasownia i
kuźnia 60 tys.
t/r; wydział
zestawów kołowych 40,5 tys.
szt/r

Uwagi/inne

Tablica 36 cd.
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0,272 mln t/r

Stan roku 2012

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział
w Świę-tochłowicach

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.

RUREXPOL
Sp. z o.o.

Huta Bankowa
Sp. z o.o.

9

10

11

12

Severstallat Silesia
Sp. z o.o.

Walcownia Rur
Andrzej Sp. z o.o.

Huta Jedność

ArcelorMittal
Poland S.A. Oddział w Dąbrowie
Górniczej

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział
Huta Królewska

Huta Łabędy S.A.

13

14

15

16

17

18

Huta im. M.
Buczka

Linia
ogniowego
cynkowania
blach

Linia elektroli-tycznego cynowania blach
0,28 mln t/r

0,075
mln t/r

0,08
mln t/r

Walcownia
Linia powlekania blach
rur
rur ze
powło-kami
bez
orga-nicznymi szwem szwu

0,048 mln t/r

Linia do
Linia do
zgrzewania spawania
rur
rur

wydział pierścieni kuto-walcowanych 23
tys. t/r

Uwagi/inne
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Interspeed Trade
Sp. z o.o.

Huta Pokój S.A.

EUROBLACHA
S.A.

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział
w Krakowie

Zakład Walcowniczy „PROFIL”
S.A.

ArcelorMittal
Tubular Products
Kraków Sp. z o.o.

Stalprodukt S.A.

21

22

23

24

25

26

27

0,25
mln t/r

Celsa Huta
Ostrowiec
Sp. z o.o.

20

profile gięte 360
tys. t/r

profile gięte 176
tys. t/r

kuźnia

producent
urządzeń hutniczych i armatury

Huta Małapanew
Sp. z o.o.

Uwagi/inne

19

Linia do
Linia do
zgrzewania spawania
rur
rur

produkcja żelazostopów

0,15 mln t/r

Walcownia
Linia powlekania blach
rur
rur ze
powło-kami
bez
orga-nicznymi szwem szwu

Huta Łaziska
S.A. w upadłości

Linia elektroli-tycznego cynowania blach

19

Ferrostal
Sp z .o.o.

Stan roku 2012

Linia
ogniowego
cynkowania
blach
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Huta Szczecin

ArcelorMittal
Warszawa
Sp. z o.o.

Huta Zabrze S.A.

CMC Poland
Sp. z o.o.

ZW-Walcownia
Bruzdowa
Sp. z o.o.

Huta Zygmunt

29

30

31

32

33

34

Źródło: opracowanie własne

RAZEM

HSW-Huta Stali
Jakościowych
S.A.

28

Stan roku 2012

0,422

Linia
ogniowego
cynkowania
blach

0

Linia elektroli-tycznego cynowania blach

0,28

0,25

0,23

Walcownia
Linia powlekania blach
rur
rur ze
powło-kami
bez
orga-nicznymi szwem szwu

0,048

0,155

Linia do
Linia do
zgrzewania spawania
rur
rur

odlewnia; produkcja maszyn
i urządzeń
hutniczych

ciągarnia 60
tys. t/r

Uwagi/inne
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W okresie lat 1990–2012 dwie linie produkcyjne rozpoczęły i zakończyły
funkcjonowanie:
– linia do elektrolitycznego ocynkowania blach w ArcelorMittal Poland S.A.
w Oddziale w Krakowie o zdolności produkcyjnej MMP 180 tys. ton/rok
– walcownia prętów zbrojeniowych w Ferrostal Sp. z o.o. o zdolności produkcyjnej MMP 95 tys. ton/rok.
Zmiany własnościowe
Wszystkie huty w momencie transformacji ustrojowej były przedsiębiorstwami państwowymi. W przeciągu 24 lat restrukturyzacji podlegały, po procesie komercjalizacji, różnym przekształceniom prawnym, własnościowym
i organizacyjnym, z których najważniejsze przedstawiono w tablicy 37.
Tablica 37
Przekształcenia prawne, własnościowe i organizacyjne polskich hut
Lp.

Nazwa Huty

Przekształcenia/nowe spółki hutnicze

1

ANDRZEJ S.A.

upadłość (2003), Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. (2002); obecnie
Grupa ALCHEMIA

2

BAILDON S.A.

upadłość (2001), Przeróbka Plast. na Zimno Sp. z o.o. (1999), BGH
Edelstahl Polska Sp. z o.o. (2004)

3

BANKOWA
Sp. z o.o.

przejęcie przez Hutę Katowice(1976), utworzenie Sp. z o.o.(1996),
przejęcie przez Grupę ALCHEMIA (2007)

4

BATORY S.A.

upadłość (2003), HK Walcownia BG Batory Sp. z o.o. (2000) – obecnie HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. Oddział Walcownia Blach Grubych (2012); Walcownia Bruzdowa Batory Sp. z o.o. (2000), Huta
Batory Sp. z o.o. (2005)- obecnie w Grupie ALCHEMIA, Kuźnia
Batory Sp. z o.o. (2002)

5

BOBREK

zlikwidowana; Duo Stal Sp. z o.o. (2002–2010); CARBO-KOKS
Sp. z o.o. (2003)

6

BUCZEK S.A.

prywatyzacja (NFI 1995), Technologie Buczek S.A.(2003), Buczek
Automotive Sp. z o.o. (2005), Huta Buczek Sp. z o.o. (2005), upadłość Technologii Buczek (2006); Severstallat Silesia Sp. z o.o.
(2008)

7

CZĘSTOCHOWA
S.A.

wydzielenie spółek (2000) w tym Rurexpol Sp. z o.o. – Obecnie Grupa ALCHEMIA (2012), Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o. (2002),
ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. (2006)

8

FERRUM S.A.

prywatyzacja (NFI 1995); spółka giełdowa (1996): HW Pietrzak
Holding Sp. z o.o 47,47% udziałów (2013)

9

GLIWICE S.A.

upadłość (2000); likwidacja

10

JEDNOŚĆ S.A.

w likwidacji (2003), Gonar Walcownia Rur Sp. z o.o. (2004); zaprzestanie produkcji (2009)

11

KOŚCIUSZKO S.A.

Huta Królewska Sp. z o.o. (2000), włączenie do ArcelorMittal Poland S.A. (2009)

12

L. W. Sp. z o.o.

prywatyzacja (Lucchini 1992), Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o.
(2005)
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13

Nazwa Huty
ŁABĘDY S.A.

185

Przekształcenia/nowe spółki hutnicze
własność Skarbu Państwa, Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. (2003) –
obecnie Grupa Cognor

14

ŁAZISKA S.A.

prywatyzacja (GZE )

15

MAŁAPANEW S.A.

upadłość (2002), Zakłady Odlewnicze Małapanew Sp. z o.o. (2001)

16

OSTROWIEC S.A.

upadłość (2002), CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o. (2003)

17

POKÓJ S.A.

prywatyzacja (NFI 1995), Euroblacha S.A. (2000)

18

HSW – ZH Sp. z o.o.

upadłość (2000), HSW Huta Stali Jakościowych Sp. z o.o. (2004);
przejęcie przez ZŁOMREX (2006); obecnie Grupa Cognor (2011)

19

SZCZECIN S.A.

prywatyzacja (Stalexport 1996); likwidacja

20

ZAWIERCIE S.A.

prywatyzacja (Impexmetal 1996), ZW Walcownie Bruzdowe Sp.
z o.o. (1997) – obecnie Grupa Cognor; CMC Huta Zawiercie S.A.
(2003), CMC Poland Sp. z o.o. (2012)

21

ZABRZE S.A.

prywatyzacja (NFI 1995), zaprzestanie produkcji hutniczej

22

ZYGMUNT S.A.

prywatyzacja (NFI 1995), upadłość (2000); likwidacja

CEDLER S.A.
FLORIAN S.A.
KATOWICE S.A.
SENDZIMIRA S.A.

wydzielenia spółek (1999–2001) w tym ZW Profil Sp. z o.o. (1997)
konsolidacja: Polskie Huty Stali S.A. (2003)
prywatyzacja: Ispat Polska Stal S.A.(2004); Mittal Steel Poland
S.A.(2005)
ArcelorMittal Poland (2006)

23
24
25
26

Źródło: opracowanie własne

Obecnie krajowe hutnictwo obejmuje następujące spółki, wytwarzające
stalowe wyroby hutnicze:
• ArcelorMittal Poland S.A.:
– Oddział w Krakowie,
– Oddział w D. Górniczej,
– Oddział w Sosnowcu,
– Oddział w Świętochłowicach,
– Oddział Huta Królewska,
• ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.,
• ArcelorMittal Tubular Products Kraków Sp. z o.o.,
• Severstallat Silesia S.A.,
• Huta Łabędy S.A.,
• Huta Pokój S.A.:
– EUROBLACHA S.A.
• ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.,
• GRUPA ALCHEMIA:
– Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.,
– Rurexpol Sp. z o.o.,
– Huta Batory Sp. z o.o.,
– Huta Bankowa Sp. z o.o.,
• GRUPA COGNOR:
– Ferrostal Sp. z o.o.,

186

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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– Huta Stali Jakościowych S.A.,
– ZW-Walcownia Bruzdowa Sp. z o.o.,
CMC Poland Sp. z o.o.,
Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.,
STALPRODUKT S.A.,
Interspeed PHUP Sp. z o.o.,
Przeróbka Plastyczna na Zimno BAILDON Sp. z o.o.,
BGH Polska Sp. z o.o.,
Walcownie Bruzdowe Batory Sp. z o.o.,
Zakład Walcowniczy „PROFIL” S.A.,
Pietrzak Holding:
– Oddział Walcownia Blach Batory,
– Ferrum S.A.,
Marcegaglia Poland Sp. z o.o.

Zmiany technologiczne
W trakcie transformacji sektora stalowego do gospodarki rynkowej dokonano znacznego unowocześnienia linii technologicznych, doprowadzając hutnictwo polskie do poziomu europejskiego:
– 8 hut wyposażono w 12 maszyn do ciągłego odlewania stali (ArcelorMittal Poland S.A. Oddziały w Krakowie i Dąbrowie Górniczej, ArcelorMittal
Warszawa Sp. z o.o., CMC Poland Sp. z o.o., Celsa Huta Ostrowiec Sp.
z o.o., ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o., Ferrostal Sp. z o.o., Huta Stali
Jakościowych),
– zainstalowano jedną walcownię blach taśmowych walcowanych na gorąco,
4 walcownie wyrobów długich (2 w CMC Poland Sp. z o.o., 1 w Celsa Huta
Ostrowiec Sp. z o.o. i 1 w ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.),
– zmodernizowano walcownię walcówki w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział
w Sosnowcu,
– zainstalowano linię do powlekania blach powłokami organicznymi w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Świętochłowicach,
– zmodernizowano walcownię zimną blach w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie.
Uwarunkowania prawne
Wsparcie prawne procesu restrukturyzacji było fragmentaryczne i tym samym niewystarczające. Dotyczyło ono głównie osłon socjalnych (Hutniczy Pakiet Socjalny137 i Hutniczy Pakiet Aktywizujący149), uwarunkowań restrukturyzacji finansowej z wykorzystaniem pomocy publicznej (ustawa o restrukturyzacji hutnictwa151), ochrony rynku przed nadmiernym importem wyrobów
hutniczych163. Brak natomiast było aktów prawnych, które umiejscawiałyby
restrukturyzację hutnictwa w transformacji gospodarczej całego kraju.
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Międzynarodowy kontekst restrukturyzacji hutnictwa
Restrukturyzację sektora stalowego zrealizowano w wielu krajach świata.
Do najbardziej intensywnych doszło w USA, w krajach Europy Zachodniej
(Francja, Niemcy i Wielka Brytania) oraz w Japonii. Procesy te zakończyły
się wiele lat temu195. Restrukturyzacja w tych krajach, podjęta w odpowiedzi
na kryzysy naftowe z lat 70. minionego wieku, wiązała się głównie z redukcją
nieefektywnych zdolności produkcyjnych oraz zmniejszeniem zatrudnienia
w sektorze. W latach 1980–1990 zdolności produkcyjne w państwach Europy
Zachodniej, USA i Japonii zmniejszyły się odpowiednio o 17%, 24% i 15%.
Największe zmiany w zakresie wielkości zatrudnienia w sektorze stalowym
nastąpiły w państwach Europy Zachodniej, gdzie zatrudnienie w latach
1980–1990 zostało zmniejszone z 738 do 386 tys. osób. W przypadku USA
zatrudnienie zmniejszyło się z 429 do 276 tys. osób, zaś Japonii z 271 tys.
osób do 195 tys. osób. Koszty restrukturyzacji sektora stalowego w państwach
Europy Zachodniej, USA i Japonii w latach 1980–1990 były szacowane na
odpowiednio 42, 46 i 28 mld USD.
Działanie restrukturyzacyjne można pogrupować w ramach trzech ścieżek
restrukturyzacji: europejskiej, północnoamerykańskiej i japońskiej. Podstawowe elementy charakteryzujące ww. ścieżki zostały przedstawione w tablicy 38.
Tablica 38
Ścieżki restrukturyzacji przedsiębiorstw stalowych w USA, Europie Zachodniej
i Japonii

Strategie
przedsiębiorstw

Nadzór oraz kontrola nad restrukturyzacją przez państwo

USA

Europa Zachodnia

Japonia

– dywersyfikacja
produktowa
(obejmująca
sektory
niepowiązane np.
farmaceutyczny,
naftowy)

– dywersyfikacja
produktowa
(obejmująca sektory
przetwarzające
wyroby stalowe np.
stoczniowy)

– dywersyfikacja
geograficzna
(np. ekspansja
w USA)
– dywersyfikacja
produktowa
(obejmującą sektory
technologicznie
powiązane np.
nanotechnologie,
ceramika, chemikalia)

– autonomia
przedsiębiorstw
przy
opracowywaniu
programów
restrukturyzacji

– nadzór i kontrola na – autonomia
poziomie krajowym
przedsiębiorstw
i wspólnotowym
przy opracowywaniu
(Komisja
programów
Europejska)
restrukturyzacji
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USA

Polityka państwa

– polityka
handlowa (VER,
TPM, VRA, AD/
CVD)
– pomoc publiczna

Grupa, która poniosła największe koszty restrukturyzacji

Klienci sektora

Europa Zachodnia

Japonia

– pomoc publiczna
(np. plan
Davignona)
– polityka handlowa

– polityka handlowa
(z uwagi na wysokie
bariery wejścia
w mniejszym stopniu
koncentrowała się na
ochronie krajowego
rynku)

Podatnicy

Klienci sektora
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Polska nie była jedynym krajem, który prowadził restrukturyzację sektora
stalowego w okresie przystępowania do Unii Europejskiej i z godnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Także Czechy, Słowacja i Rumunia realizowały ten proces. W tablicy 39 przedstawiono porównanie głównych efektów
restrukturyzacyjnych196.
Tablica 39
Efekty restrukturyzacji sektora stalowego w państwach ESW
w latach 1990–2006

Zmiany zdolności produkcji stali surowej w mln ton
(1988–2007)
Redukcja zatrudnienia
w tys. osób (1990–2007)
Redukcja zdolności produkcyjnych netto w wyrobach
gotowych wg Traktatu Akcesyjnego w mln ton

Polska

Czechy

Słowacja
(do 2009 roku)

19,7÷12,6

11÷8,1

4,8÷5,3

14,9÷ 9,1
(1989–2005)

145÷35

94÷27
(1993–2004)

18 (2004)

123÷63
(1996–2004)

0,59

Utrzymanie poziomu
produkcji i sprzedaży
z 2001 roku (maksymalny roczny wzrost
o 3% i 2%)

2,05

1,23

Rumunia

Maksymalna pomoc na reZwolnienie z podatku
strukturyzację wg Trakta0,75
0,44
1,2
dochodowego do 0,4
tu o Przystąpieniu w mld € (1997–2003) (1997–2003)
(1993–2004)
mld € (do 0,5 mld $)
(kurs 2004)
Ekwiwalent pomocy publicznej na 1 tonę redukcji zdolności produkcyjnych €/tonę

610

745

-

585
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Proces restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali zakończył się
sukcesem. Zredukowano nieefektywne zdolności produkcyjne, dzięki instru196
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mentom pomocy publicznej uzdrowiono sytuację finansową w hutach objętych tą pomocą, obniżono zatrudnienie do poziomu, które przy aktualnej
produkcji daje wskaźniki produktywności na europejskim poziomie. Zrealizowany program techniczny inwestycji i modernizacji pozwala na produkcję
nowoczesnych i dobrych jakościowo hutniczych wyrobów masowego przeznaczenia. Zaangażowanie instytucji centralnych w proces (m.in. Ministerstwa
Gospodarki, Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) warunkowało prawidłowość
realizacji wszystkich zaplanowanych i realizowanych elementów procesu restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali.
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STRESZCZENIE
Przedmiotem monografii jest synteza prac analitycznych i badawczych,
które umożliwiły skuteczną restrukturyzację przemysłu hutnictwa żelaza
i stali w Polsce.
Przemysł stalowy jest jednym z najważniejszych przemysłów w krajach
rozwiniętych przemysłowo, a stal uważana jest za najlepszy materiał konstrukcyjny o bardzo szerokim zakresie właściwości użytkowych, z możliwością pełnego recyklingu. W czerwcu 2013 roku Komisja Europejska opublikowała dokument programowy, w którym podkreśla się znaczenie przemysłu
stalowego dla rozwoju gospodarki krajów Unii Europejskiej.
Polska tradycyjnie jest krajem, w którym produkcja hutnicza należy do
najważniejszych gałęzi przemysłu. Historyczny rozwój tej branży został zdeformowany w latach gospodarki sterowanej centralnie. Podczas, gdy przemysł
ten w krajach o dużych tradycjach hutniczych, jak Niemcy, Wielka Brytania
czy Francja, podlegał głębokim procesom restrukturyzacyjnym, w Polsce był
rozwijany w kierunku zwiększania zdolności produkcyjnych stali surowej oraz
produkcji półwyrobów i nisko przetworzonych wyrobów długich. Mimo, że Polska była prekursorem w rozwoju ciągłego odlewania stali na początku lat 70.
ubiegłego stulecia, zaniechano tej technologii wbrew tendencjom światowym.
Hutnictwo polskie w momencie transformacji ustrojowej 1989 roku było
zacofane pod każdym względem i wymagało wszechstronnej sanacji. Kolejne rządy demokratyczne były świadome złego stanu nie tylko hutnictwa, ale
i innych gałęzi przemysłu. Potrzeba restrukturyzacji praktycznie całej gospodarki wiązała się z wydatkowaniem znacznych kwot, których w budżecie nie
było. Z tego powodu podejmowane na początku lat 90. po opracowaniu raportu
Konsorcjum Kanadyjskiego37 próby restrukturyzacji sektora nie były koordynowane przez rząd.
Huty, zwłaszcza te zagrożone likwidacją w wyniku rekomendacji konsorcjum kanadyjskiego, podjęły zdecydowane działania restrukturyzacji technicznej części surowcowych. W wyniku tych działań w przeciągu kilku lat
zmieniono obraz stalowni wielu hut rezygnując z produkcji stali w procesach
martenowskich i wprowadzając na szeroką skalę ciągłe odlewanie stali. Działania te finansowane były ze środków własnych hut, co doprowadziło do nadmiernego ich zadłużenia w bankach. Niekorzystna sytuacja rynkowa tylko
pogłębiała ten stan.
Polska od momentu przemiany ustrojowej dążyła do członkostwa w Unii
Europejskiej. Wyrazem tego było podpisanie Układu Stowarzyszeniowego,
co dawało stosunkowo dobre perspektywy na członkostwo, ale wiązało się
z określonymi zobowiązaniami, także w stosunku do hutnictwa żelaza i stali. Jednym z instrumentów, które mogłyby pomóc w transformacji hutnictwa
była możliwość nieograniczonego udzielania pomocy na restrukturyzację do
końca 1996 roku (tzw. grace period). Ze względu na stan finansów publicz-
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nych rząd nie korzystał z tych instrumentów, jednak, widząc bardzo trudną
sytuację hutnictwa, podjął działania zmierzające do przedłużenia tego okresu
o kolejne 5 lat. Komisja Europejska nie wyraziła na to zgody, ale zaproponowała, by Polska przygotowała program restrukturyzacji hutnictwa według
europejskich standardów, z udziałem (i na koszt Komisji) konsultantów Komisji w zakresie analiz rynkowych i restrukturyzacji zatrudnienia.
Dzięki tym działaniom powstał Program zatwierdzony przez Rząd RP 30
czerwca 1998 roku. Realizacja tego programu napotykała na znaczne trudności, gdyż nie przewidziano w nim wykorzystania instrumentów pomocy
publicznej, a znaczną część kosztów, przy dość dramatycznej sytuacji finansowej hut, przerzucono na potencjalnych inwestorów strategicznych. Brak tych
inwestorów przesądził o niepowodzeniu Programu. Rząd próbował ratować
Program aktualizując go w 2001 i 2002 roku ale bez powodzenia. Jedynym
sukcesem tego Programu było przeprowadzenie restrukturyzacji zatrudnienia. Ten bolesny dla hutników proces był korzystny dla pracodawców, gdyż
wsparto go środkami budżetowymi w ramach Hutniczego Pakietu Socjalnego,
a jednocześnie zmniejszenie zatrudnienia prowadziło do obniżania bieżących
kosztów funkcjonowania hut.
W 2002 roku, wobec zbliżającej się akcesji Polski do Unii, Komisja Europejska w ramach negocjacji przedakcesyjnych doprowadziła do zintensyfikowania działań restrukturyzacyjnych i powstania Programu ze stycznia 2003
roku, gdzie zapisano znaczne środki publiczne do wykorzystania na restrukturyzację tych hut, które na podstawie wstępnych analiz zostały zakwalifikowane do procesu restrukturyzacji nadzorowanego przez Rząd RP i Komisję
Europejską. Konsekwencją możliwości skorzystania z pomocy publicznej były
istotne redukcje zdolności produkcyjnych.
Program ten został zrealizowany, a huty które dokonały wymaganych
zmian, spełniły wszelkie kryteria wyznaczone przez Komisję.
Planowanie przebiegu procesu restrukturyzacji wspomagane było bardzo
intensywnie działalnością badawczą licznych zespołów naukowych, koordynowanych przez specjalistów Instytutu Metalurgii Żelaza, w tym przez autora niniejszej monografii. W latach 1992–2011 zrealizowano w Instytucie kilkadziesiąt prac badawczych, wspomagających proces restrukturyzacji, z tego
około 40 na bezpośrednie zlecenie Ministerstwa Gospodarki, a około 40 na
bezpośrednie zlecenia hut. Aktywność na tym polu spowodowała, że Instytut stworzył zespół do prowadzenia badań wspomagających restrukturyzację
hutnictwa. Zespół ten szeroko współpracował ze środowiskiem hutniczym –
wyższymi uczelniami oraz biurami projektowymi, jak również instytucjami
centralnymi: Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Skarbu, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Agencją Rozwoju Przemysłu.
Działalność badawcza obejmowała w pierwszej kolejności wykonywanie
analiz rynkowych, technicznych oraz wypracowywanie koncepcji restruktu-
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ryzacji, które to opracowania były podstawą rządowych programów restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali z 1998 roku wraz z Aktualizacjami z 2001
i 2002 roku i Modyfikacją z 2002 roku oraz Programu z 2003 roku. Innym ważnym obszarem działań badawczych było przygotowywanie na bieżąco analiz
głównie rynkowych i technicznych, wymaganych podczas intensywnych kontaktów przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki z przedstawicielami Komisji
Europejskiej, co miało miejsce głównie w latach 1998, 2002 i 2003.
Dla Ministerstwa Gospodarki i Komisji Europejskiej bardzo istotne były
również informacje dotyczące postępu wdrażania aktualnie realizowanych
programów restrukturyzacji. Prace w zakresie analiz monitorujących, łącznie
z wypracowywaniem zaleceń i rekomendacji, ułatwiających spółkom hutniczym wypełnienie zobowiązań restrukturyzacyjnych, prowadzone były w latach 1999–2001 według metodyki wypracowanej przez Instytut oraz w latach
2003–2010 według metodyki opartej o zapisy Protokołu nr 8 Traktatu o Przystąpieniu.
Wśród prac wspomagających proces restrukturyzacji, realizowanych na
potrzeby Ministerstwa Gospodarki, były także prace analityczne, dotyczące
oceny indywidualnych programów restrukturyzacji poszczególnych hut oraz
opracowania diagnozy stanu tych hut, w oparciu o własną metodykę badawczą tej oceny. Realizowano również badania w zakresie analiz rynkowych
i prognoz chłonności rynku, stosując głównie metody sektorowe prognozowania oraz bezpośrednie badania rynku, oceny konkurencyjności krajowego
hutnictwa, wypracowania koncepcji konsolidacji hut, a także badania z wykorzystaniem testu szkody w celu określenia, czy nadmierny import wyrobów
hutniczych na polski obszar celny wyrządził szkodę krajowym producentom.
Drugą, nie mniej istotną część, stanowiły prace badawcze wykonywane na
zlecenia poszczególnych hut lub ich konsorcjów. Do ważniejszych prac z tej
grupy zaliczyć należy opracowania programów subsektorowych w latach 90.
ubiegłego stulecia, analizy w celu opracowania indywidualnych programów
restrukturyzacji hut na potrzeby Programu z 1998 roku, jak również zlecane
w ostatnim okresie prace zmierzające do wypełnienia przez Hutę Łabędy zobowiązania traktatowego, polegającego na zmniejszeniu uzależnienia od górnictwa węgla kamiennego, w wyniku których Huta jest dzisiaj producentem
kształtowników zamkniętych. We wszystkich wymienionych grupach prac
jednym z ważniejszych elementów były analizy rynku i analizy prognostyczne
zużycia różnych grup asortymentowych wyrobów, często wykonywane z wykorzystaniem bezpośrednich badań rynku.
Z dzisiejszej perspektywy, mimo kryzysu ekonomicznego, który również
objął sektor stalowy w Polsce, można pozytywnie ocenić restrukturyzację
polskiego hutnictwa. Powodzenie procesu restrukturyzacji wynikało z kilku
powodów, z których najważniejsze to: wykorzystanie instrumentów pomo-
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cy publicznej, bardzo dobra koniunktura rynkowa w okresie realizacji oraz
wsparcie wynikami prac badawczych.
Przedstawiona monografia jest syntezą badań i analiz restrukturyzacyjnych polskiego hutnictwa, przeprowadzonych przez zespoły, którymi kierował lub w których uczestniczył autor.
Proces restrukturyzacji jest procesem ciągłym i powinien być prowadzony
nieustannie w celu utrzymania konkurencyjności sektora. Przedstawione badania, analizy i oceny pozwoliły na ustalenie zasadniczych kryteriów, którymi
należy się kierować przy projektowaniu i realizacji procesu restrukturyzacji.
Są to:
– znajomość uwarunkowań rynkowych, w jakich proces będzie realizowany,
– ogólne uwarunkowania gospodarcze,
– jasno określone cele, koszt ich realizacji i z góry zdefiniowane źródła finansowania.
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SUMMARY
Synthesis of analytical and research works which facilitated effective restructuring of the Polish iron and steel industry is the subject of the monograph.
Steel industry is one of the most important industries in industrially developed countries and steel is deemed to be the best construction material of
wide range of utilitarian properties, fully recyclable.
In June 2013, the European Commission published framework document
which emphasizes the meaning of steel industry for development of European
economies.
Traditionally, Poland is a country where steel production is amongst the
most crucial industry branches. Historical development of the said branch
was derailed at the times of centrally planned economy. While in the countries with significant steelmaking tradition like Germany, Great Britain or
France, this industry was subject to deep restructuring, in Poland the development was focused on increase in production capacities of crude steel and
production of semi products and low processed long products. Despite the
fact that Poland was a forerunner in development of continuous casting at
the beginning of 70s of the previous century, this technology was abandoned,
against global tendencies.
At the time of system changes in 1989, the Polish steel industry was backward in all aspects and required a comprehensive reform. The following democratic governments were aware of the poor condition of not only the steel
industry, but also other industry branches. The need for restructuring of almost entire economy was related to spending of significant amounts missing
in the budget. Due to the above, attempts to restructure the sector, which
were taken up at the beginning of 90s, following development of the report of
37
Canadian Consortium were not continued by the government.
Steel plants, especially those at risk of liquidation as a result of the recommendation of the Canadian Consortium, took up firm technical restructuring
actions of their upstream parts. As a result of these actions, in few years time
the steel shops of numerous steel plants were revamped, steel production in
open hearth furnace process was abandoned and continuous casting was introduced on large scale. These activities were financed with steel plants’ own
funds, which led the plants to excessive bank debts. Unfavourable market
situation only deteriorated the said condition.
From the moment of system changes, Poland aimed at EU membership.
This was reflected in signature of Association Agreement, which provided
relatively good prospects for membership, but was related to specific commitments, also towards the iron and steel industry.
One of instruments which would support transformation of the steel industry was the opportunity of unlimited aid for restructuring until end of 1996
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(the so called grace period). Due to the condition of public finance, the government did not use the said instruments, however, being aware of the very difficult situation of the steel industry, the government took up action aimed at
extension of the period by the following years. European Commission did not
agree, however the Commission suggested Poland should prepare programme
of iron and steel industry restructuring according to European standards,
with participation (and at the cost of Commission), of the Commission’s consultants in scope of market analyses and employment restructuring.
A Programme approved by the Polish government on June 30, 1998 was
established as a result of these actions. Realization of the programme was
hindered as it did not foresee use of public aid instruments, and significant
part of the cost, in view of quite dramatic financial standing of steel plants,
was transferred to potential strategic investors.
Lack of such investors contributed to failure of the Programme. The government tried to rescue the Programme with updates in 2001 and 2002 however,
to no avail. The only success of the Programme was employment restructuring. This process, painful for steelmakers, was favourable for employers, as
it was supported with budget funds under Steelmakers Social Package (Hutniczy Pakiet Socjalny), and simultaneously reduction of employment led to
reduction of the plants’ operating expenses.
In 2002, in view of the approaching accession of Poland to EU, the European Commission, under pre- accession negotiations, led to intensification
of restructuring actions and establishment of Programme of January 2003,
where significant public funds were provided to be used for restructuring of
those plants, which based on initial analyses were qualified for restructuring programme supervised by Polish government and European Commission.
a consequence of the opportunity to benefit from state aid were significant
reductions in production capacities.
The programme was realized and steel plants which implemented required
changes met all the criteria set up by the Commission.
Planning of the restructuring process was supported intensively with research activity of numerous scientific teams, coordinated by specialists of the
Institute for Ferrous Metallurgy, in that by the author of the concerned monograph. In the period 1992–2011 several dozens of research works were realized which supported restructuring process, in that around 40 were ordered
directly by the Ministry of Economy and around 40 were ordered directly
by steel plants. Activity in this field resulted in establishment of a team at
the Institute which would lead research supporting iron and steel industry
restructuring. The team cooperated broadly with steel environment – universities and design offices, as well as central institutions: The Ministry of
Economy, State Treasury, Labour and Social Policy, Office of Competition
and Consumer Protection as well as Industry Development Agency (Agencja
Rozwoju Przemysłu).
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Research activity covered first of all performance of market and technical analyses and development of the concept of restructuring; these studies
constituted the basis for governmental programmes of iron and steel industry restructuring of the year 1998 along with Updates of 2001 and 2002 as
well as Modification of 2002 and the Programme of 2003. Another vital area
of research activities was preparation of daily analyses, mainly market and
technical analyses required during intensive contacts of the representatives
of the Ministry of Economy with representatives of the European Commission
which took place mainly in 1998, 2002 and 2003.
The Ministry of Economy and European Commission also deemed as important information on progress of implementation of the restructuring programmes realized at the given time. Works in scope of monitoring analyses,
including development of guidelines and recommendations facilitating realization of restructuring commitments for the steel enterprises were led in the
period 1999–2001 according to the methodology developed by the Institute
and in the period 2003–2010 according to the methodology based on provisions of the Protocol no. 8 to the Accession Treaty.
Works supporting the restructuring process, realized upon demands of the
Ministry of Economy included also analytical works concerning assessment
of individual restructuring programmes of particular steel plants and development of the diagnosis of the steel plant’s condition, based on own research
methodology of the assessment. Moreover, research was conducted in scope of
market analyses and forecasts of market absorptive power, by means of mainly sectoral methods of forecasting and direct market research, assessment
of competitiveness of domestic steel industry, development of the concept of
consolidation of the steel plants and research using damage test in order to
determine whether excessive imports of steel products do Polish customs area
was detrimental to domestic manufacturers.
The second, not less important part was constituted by research works ordered by particular steel plants or their consortia. Major works of the said
group include development of subsectoral programmes in the 90s of the previous century, analyses aimed at development of individual restructuring programmes for the needs of the Programme of 1998, as well as works ordered
recently aimed at realization by Huta Łabędy of contractual commitment,
consisting in reduction of dependency on hard coal mining, as a result of which
the steel plant is a manufacturer of hollow sections. In all the said groups of
works, one of the most important components included market analyses and
prognostic analyses of consumption of various product groups, frequently performed with use of direct market research.
From nowadays perspective, despite economic crisis, which also impacted
steel sector in Poland, restructuring of the Polish iron and steel industry may
be assessed positively. Success of the restructuring process may be attributed
to several reasons, of which the most important are: use of state aid instru-

212

Wojciech Szulc

ments, market boom in the period of programme realization and support with
results of research works.
The presented monograph is a synthesis of restructuring research and
analyses of the Polish steel industry, conducted by teams led or attended by
the author.
The restructuring process is a continuous process and should be carried
out continually in order to maintain the competitiveness of the sector. The
research, analysis and evaluation made it possible to determine the essential
criteria that should guide the design and implementation of the restructuring
process. These are:
– knowledge of the market conditions in which the process will be implemented,
– general economic conditions,
– clearly defined objectives, the cost of their implementation and pre-defined
sources of funding.

