
 
Atak Rosji na Ukrainę – wpływ na rynek stali. 

Zaatakowana przez Rosję Ukraina walczy o wolność, niepodległość i swoją przyszłość.  
Skala sankcji jaka spadła na Rosję jest największa w dotychczasowej historii.  
Niestety w tej walce nie ma wygranych. 
Poprosiliśmy Prezesa Drozapol-Profil S.A. o ocenę obecnej sytuacji na rynku stali. 
Red.  
Jakie skutki wywołuje wojna na Ukrainie dla naszej branży? 
Czy wojna na Ukrainie wpłynie na dostępność stali na rynku? 
Prezes Wojciech Rybka 
Na skutek inwazji na Ukrainie została wstrzymana produkcja oraz dostawy kręgów g/w i z/w oraz 
ocynkowanych z Ukrainy i Rosji do UE. 
Odczuwalny jest brak produkcji na Ukrainie oraz dostaw rur i profili z tego kraju jak i z Rosji i Białorusi 
- te dwa ostatnie kraje objęte są już sankcjami i zakazem eksportu stali do UE. W ostatnich dniach 
dotarły informacje że zniszczona została huta w Mariupolu. Nawet jak działania wojenne się zakończą 
to odbudowa huty zajmie kilka lat. Jeśli jednak doszłoby do zniszczenia drugiej huty na Ukrainie w 
Zaporożu, sytuacja będzie katastrofalna. Tak dla rynku ukraińskiego i jego branży metalurgicznej, 
maszynowej i metalowej jak i dla stalowego rynku europejskiego. Oby do tego nie doszło.  

Red. 
 A co z dostawami złomu i innych wyrobów?  
Prezes Wojciech Rybka 
Zauważalny jest również brak dostaw złomu, slabów i kręgów z Ukrainy do Turcji – kraju, który 
importował z Ukrainy ok. 1/3 swoich potrzeb stalowych, niezbędnych do produkcji stali zbrojeniowej 
oraz rur, blach i profili na eksport w tym do Polski. 
Szacuje się, że łączne braki stali na rynku Europejskim sięgną ok 1/3 miesięcznych potrzeb rynku, co 
przekłada się na niedobór na poziomie kilkuset tysięcy ton miesięcznie. 
 Red. Jak przełożył się brak dostępności stali na bieżące dostawy i ceny? 
Prezes Wojciech Rybka 
Lęk przed wielomiesięcznym brakiem dostaw stali ze Wschodu wywołał nagły popyt na blachy, rury, 
profile, pręty i walcówki. Przy braku dostaw ze Wschodu od końca lutego, głównie wśród 
producentów wyrobów ze stali oraz firm usługowych i handlowych potęguje się wzrost cen, który już 
na wielu asortymentach przekroczył 100% przebijając już teraz, na części wyrobów stalowych poziom 
10.000 zł/t.  
Red.  
Czy wzrosty cen dotyczą tylko naszej branży?  
Prezes Wojciech Rybka 
Wzrosty cen dotykają także inne branże m.in. budowlaną, chemiczną, tworzyw sztucznych czy 
nawozową. I to nie tylko z powodu wojny na Ukrainie ale i innych przesłanek np. logistycznych i 
wzrostu cen energii i innych cen.  
Red.   
Jak sądzi Pan co przyniosą kolejne miesiące? 
Prezes Wojciech Rybka 
Kwiecień, maj i czerwiec 2022 r. przyniesie zapewne dalsze wzrosty cen i dalsze braki w wielu 
grupach asortymentowych. Nie ma czym szybko zastąpić brakującej ilości stali z tych krajów, a 
dostawy z hut z Azji i od innych europejskich producentów nie są w stanie w krótkim czasie zapełnić 
tej olbrzymiej luki, nawet przy mniejszym poziomie inwestycji krajowych. Dodatkowym 
niesprzyjającym czynnikiem jest wzrost  kosztów innych surowców.  
Red. 
 Jakie inne negatywne skutki poniesie europejska gospodarka Pana zdaniem? 
Prezes Wojciech Rybka 
Już dzisiaj pojawił się na naszym rynku nowy problem. Bardzo odczuwalny jest  brak kierowców TIR-
ów , więc nie ma kto dostarczać towarów. Brakuje też rąk  do pracy w budownictwie. W 
transporcie na rynku europejskim ok. 25- 30% kierowców  w transporcie ciężarowym stanowili 
obywatele Ukrainy, których większość podobnie jak w budownictwie wróciła na Ukrainę, aby walczyć 



z rosyjskim najeźdźcą. 
Red.  
Czy są jeszcze jakieś czynniki, które wpływają na szalejące ceny stali na rynku? 
Prezes Wojciech Rybka 
Do wymienionych już czynników, możemy dodać wydłużone 2-3 krotnie ( z jednego do 3-4 miesięcy 
od daty nadania towaru) dostawy stali drogą morską, wzrost cen frachtów, oraz napędzającą się 
inflację na wiele produktów i usług, presje płacowe na świecie, a także wzrost kursów walut, popłoch 
na rynku - to większość powodów wzrostu cen i braków towarów na rynku stali. Ponadto ceny 
kursów walut mocno podskoczyły a to przełożyło się oczywiście na ceny stali importowanej do Polski. 
Dla polskich hut natomiast zwiększyła się opłacalność eksportu na rynek europejski wygłodzony 
brakami dostaw z Rosji, Białorusi i Ukrainy,  zwłaszcza prętów, blach, profili i rur.    
Red. 
 Jak Pan sądzi co przyniesie niedaleka przyszłość? 
Prezes Wojciech Rybka 
Niestety przez najbliższe miesiące nie będzie w tym zakresie lepiej. Wracamy do rynku producenta. 
Liczy się towar i jego dostępność a nie cena. Widać już braki w wielu asortymentach, huty są 
wyprzedane do końca czerwca,  a czasami nie chcą już przyjmować zamówień na lipiec- sierpień, 
redukują już przyjęte zamówienia i systematycznie podnoszą ceny. Na dodatek w znacznej części 
oczekują przedpłat, czasami nawet 100%, co przy takich wzrostach cen i inflacji generuje duże 
zapotrzebowanie na pieniądz, którego wielu firmom zaczyna brakować.  
Red. 
 Jak w tej sytuacji radzi sobie Drozapol? 
Prezes Wojciech Rybka 
Na szczęście Drozapol miał spore zapasy i zdywersyfikowane źródła dostaw. Jesteśmy na rynku od 29 
lat, spółka jest znana i ceniona na rynkach światowych przez producentów dostawców stali. 
 Wiarygodność finansowa i zaufanie do kadry Drozapolu jest na tyle wysokie, że spółka radzi sobie z 
dostawami stali z innych regionów, choć nie obywa się bez trudności a czasami trudnych negocjacji. 
Drozapol przetrwał wiele  burz i kryzysów, przetrwany i ten. Nasi odbiorcy, zwłaszcza producenci 
mogą być spokojni. Dostarczymy im stal i pomożemy przetrwać trudne chwile. Razem możemy 
więcej  
Red.  
Rosja jest piątym największym na świecie eksporterem żelaza i stali  
(sprzedaje jej za 20 mld dolarów rocznie). Największym są Chiny (sprzedają rocznie stal za ok. 40 mld 
dolarów), następnie jest Korea Południowa, Japonia i Niemcy (po ok. 25-30 mld dolarów rocznej 
sprzedaży za granicę).  
Jeśli działania wojenne będą długofalowe mało realnym jest, aby rynek wyrobów hutniczych zdołał 
się uspokoić. Jeśli już to może to nastąpić dopiero w IV kwartale br.  

 


