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Streszczenie
Scharakteryzowano produkcję materiałów ogniotrwałych w Polsce i w Europie w ostatnich 10 latach w porównaniu z produkcją światową. Omówiono bilans handlu zagranicznego, podkreślając wpływ innowacyjności i jakości materiałów wytwarzanych w Europie na
wzrost ich eksportu. Przedstawiono zagrożenia wpływające na konkurencyjność wyrobów wytwarzanych w Europie. Porównano koszty
energii i zwrócono uwagę na wpływ regulacji unijnych, w tym ETS i REACH, na koszty wytwarzania. Szczególną uwagę poświęcono
zmianom zachodzącym w Chinach. Podkreślono, że w sytuacji nadprodukcji materiałów ogniotrwałych w Chinach, przy dalszym wzroście niewykorzystanych mocy produkcyjnych w przemyśle stalowym i wzroście jakości produkowanych materiałów w oparciu o własną
bogatą bazę surowcową uznanie gospodarki chińskiej niespełniającej czterech z pięciu podstawowych wymogów za rynkową stanowi
poważne wyzwanie dla producentów w Europie. Podano przykłady działań konsolidacyjnych, wzmacniających pozycję niektórych dużych producentów w Europie oraz pokazano zachodzące w kraju zmiany w obszarze B+R. Zdaniem analityków w najbliższym okresie
ze względu na presję wywołaną zmniejszeniem produkcji przez głównych odbiorców materiałów ogniotrwałych prawdopodobne są
dalsze procesy konsolidacyjne.
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REFRACTORY MATERIALS INDUSTRY IN POLAND AND THE EUROPEAN UNION:
CHANCES AND THREATS
Production of refractory materials in Poland and Europe in the last 10 years has been characterized in comparison with the global
production. The international trade balance has been discussed with emphasis on the influence of innovation and quality of materials
produced in Europe on the increase of their export. Threats that affect the competitiveness of products manufactured in Europe have
been presented. Energy costs have been compared and the influence of Union regulations including ETS and REACH on manufacturing costs has been highlighted. Particular attention has been paid to changes taking place in China. It has been emphasized that in
the situation of refractory materials’ overproduction, accompanied by an increased spare capacity in the steel industry and enhanced
quality of the manufactured materials based on the country’s own supply area, the recognition of the Chinese economy, which does
not fulfil four of the five basic requirements, as a market one is a serious challenge for European producers. Examples of consolidation
activities which strengthen the position of some big manufacturers in Europe and the changes occurring in the R&D area in Poland
have been presented. In the opinion of analysts, in near future, due to the pressure caused by a decrease in the production by the main
recipients of refractory materials, there is a high likelihood of further consolidation processes.
Keywords: Refractory materials production, Energy costs, EU rules, China, Competitions

1. Produkcja materiałów ogniotrwałych
Największym producentem materiałów ogniotrwałych są
Chiny, gdzie wytwarza się blisko 80% światowej produkcji.
Unia Europejska z produkcją na poziomie 4 mln ton wyrobów, tj. ponad 10% światowej produkcji, zajmuje drugą
pozycję (Rys. 1). Indie (ok. 1,2 mln t), Japonia (0,9 mln t)
i kraje Ameryki Łacińskiej (ok. 0,5 mln t) oraz Rosja, Ukraina
i Stany Zjednoczone stanowią liczącą się resztę.
Na uwagę zasługuje fakt, że w latach 2013–2015 produkcja materiałów ogniotrwałych w Chinach zmniejszyła się
o 3 mln ton, co można wiązać ze spowolnieniem tempa rozwoju chińskiej gospodarki. W tym samym okresie produkcja
w Europie utrzymywała się na zbliżonym poziomie, a nawet
wykazała pewien wzrost. Systematycznie, aczkolwiek z róż-
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ną prędkością, wzrasta udział produkcji materiałów nieformowanych. W latach 2010 do 2015 udział ten wzrósł średnio
w produkcji światowej z 40% do <42% (Rys. 2), w Unii Europejskiej z 41% do 46%, a w Polsce jest stosunkowo niski i nie
przekracza 32%. Na tym tle wybitnie odznacza się Japonia,
gdzie produkcja materiałów nieformowanych przekracza
60% ogólnej ilości wytwarzanych materiałów ogniotrwałych.
W Polsce produkcja materiałów ogniotrwałych utrzymuje się w ostatnich latach na poziomie przekraczającym
300 tys. ton rocznie (Rys. 3), co stanowi ponad 7% produkcji
europejskiej. W strukturze wytwarzanych w kraju wyrobów
największy udział mają formowane materiały zasadowe
– blisko 37%. Porównanie struktury zużycia materiałów
w Polsce i w Europie wskazuje na większe uzależnienie
producentów w kraju od sytuacji w przemyśle stalowym

233

J. Czechowski

Rys. 1. Produkcja materiałów ogniotrwałych na świecie.
Fig. 1. Production of refractory materials in the world.

Rys. 2. Światowa produkcja materiałów formowanych i nieformowanych.
Fig. 2. World production of shaped and unshaped materials.

Rys. 3. Struktura produkcji materiałów ogniotrwałych w Polsce.
Fig. 3. Structure of refractory materials production in Poland.

Rys. 4. Porównanie struktury zużycia materiałów ogniotrwałych w Polsce i UE w 2015 r.
Fig. 4. Comparison of refractory materials consumption in Poland and EU in 2015.

(Rys. 4). Nie odnosi się to tylko do hutnictwa krajowego,
ale koniunktury na rynkach światowych, bowiem blisko 2/3
wyrobów jest przedmiotem eksportu (Rys. 5). Wielkość eksportu wzrosła w latach 2004–2011 o ponad 130% i utrzymuje się na zbliżonym poziomie, przekraczając blisko dwukrotnie import (Rys. 6). Tak znaczący eksport jest wynikiem
odpowiednio wysokiej jakości produktów oraz efektywności
działań w poszukiwaniu zbytu na bardzo trudnym rynku.

234

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 69, 3, (2017)

2. Zagrożenia dla producentów w Polsce
i krajach UE.
Wśród zagrożeń wpływających na konkurencyjność producentów materiałów ogniotrwałych w Polsce i w krajach
Unii Europejskiej można wymienić:
– wysokie koszty surowców i energii,
– niekorzystny wpływ niektórych regulacji unijnych,
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– możliwy wzrost importu materiałów z Chin w efekcie
rosnącej nadwyżki mocy produkcyjnych i rozważanego
przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej.
Chiny dostarczają ponad 80% surowców ogniotrwałych.
Wprowadzenie przez Chiny limitów i opłat eksportowych na
surowce spowodował dynamiczny wzrost ich cen na rynkach
światowych, szczególnie widoczny w latach 2007–2010
(Rys. 7). Ceny surowców na wewnętrznym rynku są o ponad
30% niższe niż na rynkach zewnętrznych. Brak ograniczeń
i dodatkowych opłat za eksport wyrobów gotowych skutkuje
tym, że mają one zaniżone, dumpingowe ceny.
Istotny wpływ na koszty produkcji materiałów ogniotrwałych, szczególnie wypalanych, mają ceny energii. Porównanie cen energii elektrycznej dla przemysłu wskazuje, że
w 2012 r. były one ponad dwukrotnie wyższe niż w Stanach
Zjednoczonych, a o 20% wyższe niż w Chinach (Rys. 8).
W latach 2008–2012 ceny te w UE rosły średnio o 3,5%
i tendencja rosnąca utrzymuje się nadal. Również ceny
gazu są znacznie wyższe w Unii Europejskiej niż w Chinach
i USA (Rys. 9) [1, 2].
W Polsce, uzależnionej w wysokim stopniu od importu
gazu, ceny są wysokie. W 2009 r. cena gazu w Polsce była
na poziomie średniej europejskiej, ale biorąc pod uwagę siłę
nabywczą miała wartość o 70% większą i jedynie w Szwecji
była wyższa. W przypadku cen energii elektrycznej i gazu
największy udział mają koszty pośrednie. Bieżąca polityka klimatyczna będzie w istotny sposób wpływała na ceny
energii elektrycznej.
Szereg regulacji wprowadzanych w Unii Europejskiej
skutkuje dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez prze-

mysł. Należy do nich REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), a w odniesieniu do
producentów materiałów ogniotrwałych w szczególności
wprowadzenie wymogu autoryzacji, stosowanych do wiązania lub impregnacji niektórych wyrobów, wysokotemperaturowych paków węglowych (CTPht) oraz zamierzenia
dotyczących autoryzacji TiO2. Jeszcze większy wpływ na
koszty mają regulacje klimatyczne i planowane zmiany
w Dyrektywie Handlu Emisjami po 2020 r. Obecnie przemysł materiałów ogniotrwałych jako narażony na ucieczkę emisji korzysta w 100% z darmowych emisji. Komisja
Europejska zamierzała po 2020 r. utrzymać 100% darmowych emisji dla przedsiębiorstw narażonych na „wyciekanie
węgla” (ang. carbon leakage) i przyznać 30% pozostałym.
Jednak w efekcie dyskusji w Parlamencie Europejskim
i Radzie Europy zaproponowano tzw. podejście warstwowe, tj. przydziały uzależnione od narażenia na ucieczkę
CO2 poszczególnych grup przemysłów (np. przy wysokim
zagrożeniu ucieczką – 80% darmowych emisji, przy średnim – 60%, a przy niskim – 30%). Przewiduje się ogólnie
zmniejszenie ilości darmowych emisji do 57%. Przemysł
materiałów ogniotrwałych przy proponowanym podejściu
nie uzyska 100% darmowych emisji, a ponadto istnieje uzasadniona obawa, że znajdzie się poza grupą największego
ryzyka ucieczką CO2. W związku z tym będzie narażony na
znaczny wzrost kosztów produkcji. W chwili obecnej cena
1 t emisji wynosi ok. 5 euro, a przewiduje się, że po 2020 r.
wzrośnie do 25 euro [3], co będzie stanowiło poważne obciążenie dla zakładów.

Rys. 5. Produkcja, eksport, import i zużycie krajowe materiałów ogniotrwałych – Polska.
Fig. 5. Production, export, import and consumption of refractory materials in Poland.

Rys. 6. Bilans exportu i importu materiałów ogniotrwałych w Polsce.
Fig. 6. Export and import balance of refractory materials in Poland.

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 69, 3, (2017)

235

J. Czechowski

Rys. 7. Zmiany cen niektórych surowców ogniotrwałych w stosunku do 2017 roku.
Fig. 7. Changes in price of selected raw refractory materials with respect to 2017.
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Rys. 8. Porównanie cen energii dla przemysłu.
Fig. 8. Comparison of industrial prices of energy.

Rys. 9. Zmiany cen paliw energetycznych wyrażonych w tonach
ekwiwalentu ropy naftowej.
Fig. 9. Changes in prices of energetic fuels expressed in tonnes
of oil equivalent.

W 2016 r. nadmiar zdolności produkcyjnych stali osiągnął
w skali globalnej 800 mln ton, z czego najwięcej w Chinach,
które zadeklarowały redukcję o 100 mln ton [4]. Jest rzeczą
oczywistą, że nadwyżki mocy i nadprodukcja stali w Chinach
przekładają się na zapotrzebowanie na materiały ogniotrwałe i pojawienie się nadwyżek w ich produkcji, a w efekcie poszukiwanie rynków zbytu poza granicami kraju. W ostatnich
latach import materiałów ogniotrwałych z Chin do krajów
europejskich utrzymuje się na zbliżonym poziomie 250–290
tys. ton rocznie (Rys. 10). Należy się jednak liczyć z tym,
że w obecnej sytuacji presja na jego zwiększenie będzie
znaczna. W grudniu 2016 r. wygasły dotychczasowe klauzule w protokole akcesyjnym Chin do Światowej Organizacji
Handlu (WTO). W tej sytuacji Komisja Europejska zaczęła
rozważać konieczność uznania gospodarki chińskiej za rynkową. Oponenci, w tym europejskie organizacje przemysłowe, zwróciły uwagę na fakt, że nie ma podstaw prawnych
dla automatyzmu takiego uznania. Ponadto wiele aspektów
gospodarki chińskiej pozostaje pod kontrolą państwa. Chiny
spełniają tylko jedno z pięciu kryteriów uznania gospodarki
za rynkową, tj. brak wpływu państwa na działalność prywatyzacyjną przedsiębiorstw. Pozostaje duży wpływ rządu na gospodarkę surowcową i decyzje przedsiębiorstw,
nieprzejrzyste prawo spółek, brak przepisów dotyczących
uwzględniania praw własności oraz brak niezależnego sektora finansowego. Przy mało efektywnym systemie ochrony
handlu w Unii Europejskiej konsekwencje uznania gospo-

darki Chin za rynkową przyniosłyby katastrofalne skutki dla
konkurencyjności, zatrudnienia i rozwoju krajów unijnych.
Szacuje się, że w samym przemyśle ceramicznym zagrożonych jest 100 000 miejsc pracy. Pod presją europejskich
organizacji przemysłowych Komisja Europejska podjęła
próbę zmian systemu ochrony handlu. Warto podkreślić
fakt, że bardzo skuteczne środki ochrony handlu i rynku
w Stanach Zjednoczonych i innych państwach, mogą wpływać na przekierowywanie do UE chińskiego eksportu.
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3. Szanse, perspektywy i nadzieje
Podstawowymi czynnikami decydującymi o konkurencyjności na rynkach światowych jest stałe wzmacnianie swojej
pozycji poprzez rozwój technologii i zmiany w sferze organizacyjnej. W ostatnich latach największe zmiany nastąpiły
w RHI AG. W 2011 r. dokonano bardzo silnego wzmocnienia w części surowcowej, przejmując Premier Prericlose
(Irlandia) i Mineral Magnesia AG (Norwegia), wytwarzające
klinkiery magnezjowe z wody morskiej. Włączając w tym
samym roku ZAO Podolsk (Rosja), a w następnym Stopnic
AG (Szwajcaria), poszerzono asortyment produkcji o materiały topione i wyroby do układów wylewowych stali. W 2016
r. dzięki połączeniu z firmą Magnesita powstał największy
producent materiałów ogniotrwałych na świecie.
Istotne inwestycje poczyniły również zakłady zlokalizowane w Polsce. W 2016 r. utworzono Centrum Badawczo-

Przemysł materiałów ogniotrwałych w Polsce i w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia

Rys. 10. Import materiałów ogniotrwałych z Chin do krajów UE.
Fig. 10. Import of refractory materials from China to EU countries.

Rys. 11. Zmiany wielkości eksportu materiałów ogniotrwałych
z krajów UE w latach 2010–2015.
Fig. 11. Changes in export of refractory materials from EU countries in years 2010–2015.

Rys. 12. Eksport materiałów ogniotrwałych z Polski.
Fig. 12. Export of refractory materials from Poland.

-Rozwojowe w ZM Ropczyce, a w zakładzie Vesuvius Polska w Skawinie uruchomiono dwie nowe linie produkcyjne:
specjalnych prefabrykatów oraz uszczelnień do systemów
przepływu stali w kadziach.
W sytuacji ograniczonego zapotrzebowania na rynku
wewnętrznym czynnikiem istotnym dla utrzymania pozycji
na rynku jest rozwój eksportu. Pod tym względem obserwuje się stały wzrost eksportu materiałów ogniotrwałych
z krajów UE poza jej granicę. W latach 2010 do 2015 wzrósł
on o ok. 5,5 punktów procentowych z 36,2% do 41,8%
(Rys. 11). Eksport z Polski przekroczył 60% i jest skierowany głównie do krajów unijnych (Rys. 12). W ostatnich
dwóch latach obserwuje się wzrost sprzedaży na rynkach
poza EU.
Czynnikami, które mogą wpłynąć na konkurencyjność
materiałów ogniotrwałych na rynkach światowych i w samej
Unii Europejskiej są zmiany zachodzące w Chinach. Z jednej strony wzrasta jakość wytwarzanych tam materiałów,
z drugiej rosną koszty związane ze stopniowym wzrostem
płac. Ponadto wprowadzany jest system handlu emisjami,
który jak się przewiduje ma zmniejszyć intensywność emisji
gazów cieplarnianych w 2020 r. o 20% w stosunku do 2005
roku [5]. To również winno wpłynąć na zwiększenie kosztów
produkcji. Oczywiście ingerencja państwa może zaburzyć
rzeczywiste relacje koszty-cena. W tym przypadku istnieje
nadzieja, że przy udziale europejskich organizacji przemysłowych Komisja Europejska dokona modernizacji instru-

mentów ochrony rynku, które staną się bardziej skuteczne
w walce z nieuczciwą konkurencją wprowadzającą na rynek
wyroby po cenach dumpingowych.

Podziękowanie
Artykuł powstał z wykorzystaniem środków na działalność statutową Oddziału Materiałów Ogniotrwałych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.
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