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Streszczenie
Przedstawiono struktur sprzeday wyrobów przemysu ceramicznego w Europie w rozbiciu na sektory w latach 2004-2008 i sytuacj
w 2009 r. oraz prognozy wychodzenia z kryzysu. Omówiono aktualn sytuacj w zakresie dostpu do surowców ceramicznych ze szczególnym uwzgldnieniem sektora materiaów ogniotrwaych. Scharakteryzowano wpyw regulacji wprowadzonych przez Komisj Europejsk
dotyczcych gównie handlu emisjami i REACH na sytuacj producentów materiaów ceramicznych. Na podstawie analizy prezentowanych
czynników determinujcych rozwój przemysu ceramicznego w Europie podjto prób okrelenia gównych kierunków bada .
Sowa kluczowe: przemys ceramiczny w Europie, surowce, regulacje KE, kierunki bada

INFLUENCE OF ECONOMIC CRISIS, EU RULES AND CHINESE COMPETITION ON THE EUROPEAN CERAMIC
INDUSTRY AND MAIN DIRECTIONS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT
Production of ceramic sectors in Europe in a period of 2004-2008 and 2009 together with a prognosis of crisis conquer were presented.
The factors in uencing the situation of the sectors were characterized. The attainability of raw materials, particularly in case of the refractory
industry was described. In uence of rules introduced by KE on ceramic producers was characterized. On the basis of presented factors
determining development of the ceramic industry in Europe, the main directions of investigations were proposed.
Keywords: Ceramic sectors in EU, Raw materials, EC rules, Directions of investigations

1. Przemys ceramiczny w Unii Europejskiej
rednia warto produkcji przemysu ceramicznego
w Unii Europejskiej za okres ostatnich 5-ciu lat wynosi ok.
30 mld euro, co stanowi okoo 25 % produkcji wiatowej. Wyodrbnione w zalenoci od zastosowania ceramiki sektory
tego przemysu maj róny udzia w ogólnej wartoci pro-

dukcji i charakteryzuj si zrónicowan wielkoci zatrudnienia (Tabela 1).
Dwa najwiksze sektory w Unii Europejskiej to produkcja pytek ciennych i podogowych oraz produkcja ceramiki budowlanej (cegy, dachówki) majce odpowiednio ok.
36 % i 3 % udziaów w cakowitej wartoci sprzeday. Trzecie miejsce z ponad 13%-owym udziaem zajmuje produkcja

Tabela 1. Produkcja i zatrudnienie w przemyle ceramicznym Unii Europejskiej [1].
Table 1. Production and employment in UE ceramic industry [1].

Sektor

Produkcja (2008)

Zatrudnienie (2007)

Warto [mld €]

Udzia [%]

Liczba pracowników

Udzia [%]

Pytki cienne i podogowe

9,9

35,7

91900

26,5

Ceramika budowlana

6,3

22,7

81700

23,5

Materiay ogniotrwae

3,8

13,5

37900

10,9

Materiay cierne

2,0

7,2

9200

2,6

Ceramika sanitarna

1,6

5,8

34200

9,8

Ceramika stoowa

2,0

7,2

72400

20,8

Ceramika techniczna

2,0

7,2

20000

5,8

Rury ceramiczne

0,2

0,7

b.d.

b.d.

Razem

27,8

100,0

347300

100,0

b.d. – brak danych
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materiaów ogniotrwaych. Pod wzgldem
zatrudnienia równie dominuj wymienione pierwsze dwa sektory, ale na trzecim
miejscu jest ceramika stoowa, której produkcja charakteryzuje si najwiksz pracochonnoci – 36,2 zatrudnionych/mln
€ sprzeday.
rednia pracochonno przemysu ceramicznego wynosi 12,5 pracowników/mln
€, a najniszymi charakteryzuje si produkcja materiaów ciernych, ceramiki technicznej i materiaów ogniotrwaych, odpowiednio 4,6; 10,0 i 10,1 pracowników/mln
€ sprzeday.
Najwikszym producentem ceramiki
w Europie s Wochy (Rys. 1), gdzie warto produkcji osigna w 2008 roku 8,3
mld euro, w czym ponad 5 mld stanowia
warto pytek ciennych i podogowych.
Drug pozycj zajmuje Hiszpania – 4,9
mld euro, równie z dominujcym udziaem
pytek (3,2 mld euro), a na trzecim miejscu
jest niemiecki przemys ceramiczny (4,8
mld euro) z dominujcymi sektorami materiaów budowlanych (1,2 mld euro) i materiaów ogniotrwaych (1,1 mld euro). Polski
przemys ceramiczny zajmuje w UE wysokie 6 miejsce w gównej mierze dziki dynamicznemu rozwojowi produkcji pytek
ceramicznych (warto produkcji w 2008
r. ok. 500 mln euro).
W latach 2000–2007 ich produkcja
wzrosa ponad 2,5 krotnie z 38 do 97 mln
m2 i Polsk w tym sektorze w UE wyprzedzaj tylko Wochy i Hiszpania.
W latach 2004–2007 nastpi wzrost
produkcji przemysu ceramicznego w Unii
Europejskiej z ok. 28 mld euro do ponad
35 mld euro (Rys. 2) w czym najwikszy
udzia mia sektor pytek ciennych i podogowych. wiatowy kryzys gospodarczy
spowodowa w 2008 r. spadek sprzeday o ok. 20 % w stosunku do 2007 r. [2].
Spadek zapotrzebowania na materiay ceramiczne, który zapocztkowany zo-

Rys. 1. Produkcja przemysu ceramicznego w pastwach Unii Europejskiej w 2008 r. [2].
Fig. 1. Production of ceramic industry in UE countries in 2008 [2].

Rys. 2. Warto produkcji przemysu ceramicznego w UE w latach 2004–2008 [2].
Fig. 2. The EU ceramic industry production value in 2004–2008 [2].

Tabela 2. Eksport i import ceramiki w Unii Europejskiej w 2008 r. [1].
Table 2. Export and import of ceramics in UE in 2008 [1].
Eksport poza UE
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Import UE

Sektor

Warto
[mld €]

Udzia eksportu w produkcji UE
[%]

Warto
[mld €]

Udzia importu w rynku UE
[%]

Bilans handlu
Warto
[mld €]

Materiay cierne

1.047,3

52,4

617,8

39,3

429,4

Materiay budowlane

221,9

3,5

87,7

1,4

134,1

Materiay ogniotrwae

1.476,1

39,4

328,3

12,6

1.147,7

Ceramika sanitarna

567,0

35,4

461,4

30,9

105,6

Ceramika stoowa

1.057,4

52,9

1.846,2

66,2

-788,8

Ceramika techniczna

427,7

21,4

388,6

19,8

39,1

Pytki cienne i podogowe

3.256,9

32,9

783,9

10,6

2.473,0

Razem

8.054,1

29,2

4.514,0

19,7

3.540,1
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sta w trzecim, a w niektórych sektorach dopiero w czwartym kwartale 2008 r. pogbi si w 2009 r., osigajc poziom 20–35 % w zalenoci od sektora. W sposób szczególny odczu go sektor ceramiki budowlanej; w niektórych
pa stwach UE spadek sprzeday sign 50 %. Sytuacja
korzystniejsza bya w pa stwach, w których rzdy wspomagay budownictwo (np. w Belgii).
Przemys ceramiczny w UE jest zorientowany na eksport.
W 2008 r. warto eksportu poza Uni wyniosa ponad 8 mld
euro (Tabela 2), co stanowio 29,2 % wartoci produkcji [1].
To bardzo wysoki wska nik biorc pod uwag fakt, e cakowity udzia eksportu w przychodach Unii wyniós ok. 13 %.
Bilans w handlu zagranicznym ceramiki w UE jest dodatni i wynosi ponad 3,5 mld euro, w czym najwikszy udzia
ma sektor pytek ceramicznych (blisko 2,5 mld euro) i sektor materiaów ogniotrwaych (ponad 1,1 mld euro). Ujemny bilans w przypadku sektora ceramiki stoowej wie si
z rosncym importem tych wyrobów z Chin (ponad 66 %
udziau w rynku UE).
Kryzys ekonomiczny spowodowa w 2009 r. spadek eksportu ceramiki w UE o 16,3 % a importu o 23,3 %. Zmniejszenie eksportu najsilniej dotkno sektor materiaów ogniotrwaych, ceramiki technicznej i ceramiki sanitarnej, osigajc poziom 20 %.
Powrót do sytuacji sprzed kryzysu uzaleniony jest od
tempa wychodzenia z niego przemysów uytkujcych wyroby ceramiczne. Wydaje si, e w przypadku budownictwa w Europie bdzie to proces powolny, co odczuj jeszcze przez pewien czas gówni producenci ceramiki budowlanej i pytek ceramicznych. W przypadku sektora materiaów ogniotrwaych czynnikiem, który bdzie decydowa jest
poprawa sytuacji w przemyle stalowym, który zuywa ponad 55 % produkowanych w Europie produktów. Przewiduje si, e powrót do poziomu sprzed kryzysu nastpi w cigu 2 do 3 lat. Pozycja europejskich producentów uzaleniona bdzie od tego, w jakiej kondycji przetrwaj oni kryzys
w sytuacji rosncej konkurencji.
Pomimo powanych strat, jakie w wyniku kryzysu gospodarczego poniós przemys ceramiczny w Europie jego
pozycja w wiecie jest bardzo wysoka, o czym decyduje innowacyjno.
W coraz wikszym jednak stopniu na konkurencyjno
tego przemysu wpywaj:
a) problemy surowcowe,
b) regulacje europejskie zwizane z ochron rodowiska,
c) rosnce koszty energii.
W dalszej czci omówione zostan pierwsze dwa czynniki.

2. Surowce
Przemys ceramiczny bazuje na szerokiej gamie naturalnych lub wstpnie przetworzonych surowców mineralnych, do których dostp jest róny w poszczególnych sektorach. W odniesieniu do lokalnych, europejskich zasobów
surowcowych Unia Ceramiczna sygnalizuje problemy zwizane z ich udostpnianiem w zwizku z programem „Natura
2000” oraz uciliwymi procedurami uzyskiwania zezwole .
W przypadku sektorów materiaów ogniotrwaych i materiaów ciernych producenci s silnie uzalenieni od im-
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Tabela 3. Proponowane wskaniki graniczne dla przemysu ceramicznego [3].
Table 3. Proposed benchmarks for ceramic industry [3].

Produkt
Ceramiczne bloczki i cegy budowlane
Cegy klinkierowe
Dachówki
Granulat suszony rozpyowo
Pytki cienne i podogowe formowane z
mas suchych
Materiay ogniotrwae wypalane  1500°C
Materiay ogniotrwae wypalane !1500°C

Wska nik
t CO2 / t produktu
0,114
0,133
0,151
0,055
0,300
0,225
0,335

portu surowców spoza Europy. Gównym ródem wikszoci surowców s Chiny, które wprowadziy na surowce cierne 15%-owe opaty eksportowe, a na surowce ogniotrwae
(magnezjowe, boksyt i gra t) limity, licencje i ca eksportowe.
Efektem tego jest drastyczny wzrost cen surowców
ogniotrwaych w ostatnich latach (Rys. 3) [2]. Cena boksytu w stosunku do 2005 r. wzrosa ponad dwukrotnie, a fakt,
e jedna z chi skich rm wesza w posiadanie kopalni boksytu w Gujanie moe oznacza narastajce problemy z dostpnoci tego surowca.

Rys. 3. Zmiany cen surowców ogniotrwaych w latach 2005 – I kw.
2009 [2].
Fig. 3. Changes in prices of refractory raw materials in years 2005
– I q. 2009 [2].

Ceny surowców z Chin s przecitnie o ponad 30 %
wysze dla producentów europejskich w stosunku do cen
na wewntrznym rynku chi skim. Powstaje zatem sztuczna
przewaga cenowa i uprzywilejowanie przemysu zlokalizowanego w Chinach, co prowadzi do zaburzenia konkurencyjnoci. Równoczenie eksport gotowych wyrobów z Chin
nie ma adnych ogranicze . Podejmowane w UE dziaania
antydumpingowe s trudne do wprowadzenia. W przypadku ogniotrwaych wyrobów magnezjowo-wglowych okazay si one mao skuteczne, a przeduenie stosownych regulacji natra a obecnie na problemy zwizane midzy innymi z przenoszeniem przez rmy europejskie swojej produkcji do Chin.

3. Regulacje europejskie
Wród dyrektyw i regulacji wprowadzanych przez Uni
Europejsk wiele z nich odnosi si do problematyki zwizanej
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z ochron rodowiska. Ich wprowadzenie wpynie na wzrost
kosztów wytwarzania równie w przemyle ceramicznym.
Do regulacji szczególnie istotnych dla tego przemysu nale REACH (Rejestracja, Autoryzacja Substancji Chemicznych) i dyrektywy zwizane z ochron rodowiska. REACH
sprowadzajcy si do nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem substancji chemicznych poprzez rejestracj, zezwolenia na stosowanie i ograniczenia stosowania wymaga nie
tylko rejestracji substancji, z czym wi si koszty, ale równie denia do zastpowania dotychczas stosowanych substancji uznanych za szczególnie niebezpieczne takimi, które nie stwarzaj zagroenia. Na licie substancji uznanych
za szczególnie niebezpieczne znalazy si dwie stosowane w sektorze materiaów ogniotrwaych: smoy i paki oraz
wókna glinokrzemianowe uywane do wytwarzania izolacji wysokotemperaturowych. Poszukiwanie alternatywnych
materiaów nie wymagajcych ich stosowania stanie si powanym wyzwaniem dla rodowisk zajmujcych si badaniami i rozwojem.
Ambitne zaoenia Komisji Europejskiej w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych znajduj odzwierciedlenie w dyrektywach dotyczcych Systemu Handlu Emisjami (ETS) czy te Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszcze (IPPC) [2, 3].
Dyrektywa ETS zakadajca cakowite przejcie na system aukcyjny handlu emisjami CO2 od 2026 roku, a na lata
2013-2020 dla niektórych sektorów przemysu przewiduje
przydziay w oparciu o wska niki graniczne emisji na ton
produktu („Benchmark”) ustalone na poziomie emisji 10 %
najlepszych instalacji w latach 2007-2008. Wstpnie zaproponowano siedem wska ników dla produktów ceramicznych
(Tabela 3) wytwarzanych przez sektory, które cznie emituj 80 % CO2 emitowanego przez przemys ceramiczny UE.
W przypadku sektora materiaów ogniotrwaych rozwaana jest ostatnio moliwo ustalania przydziaów emisji nie na
podstawie wska ników granicznych, w oparciu o uprzednio
wypracowane zasady przydziau uprawnie do emisji CO2,
tj. które obowizuj do 2013 r.
Obawa przed ucieczk rm do pa stw, w których nie ma
tego rodzaju regulacji spowodowaa, e Komisja Europejska zaproponowaa zidenty kowanie tych sektorów przemysu, które naraone s na tzw. „wyciek” („carbon leakage”) i zwolnienie ich z opat emisyjnych w 100 % do poziomu wska ników granicznych.
Kryteria oceny uwzgldniay wielko spodziewanego wzrostu kosztów po wprowadzeniu dyrektywy i aktywno w handlu zagranicznym [4]. W chwili obecnej ustalono, e w przemyle ceramicznym zaoonych warunków nie
spenia sektor ceramiki budowlanej i sektor rur ceramicznych.
W przypadku sektorów, które nie s naraone na ucieczk do krajów trzecich zwolnienie z opat emisyjnych w ramach wska ników bdzie niepene i bdzie malao z 80 %
w 2013 r. do 30 % w 2020 r.
Trzeba zwróci uwag na fakt, e nawet w przypadku
uzyskania penego zwolnienia z opat emisyjnych na poziomie wska ników sposób ich ustalenia powoduje, e ponad
90 % instalacji znajdzie si poza limitami, co pocignie za
sob koszty zwizane z przekroczeniami.
W chwili obecnej zarejestrowanych jest w UE 1097 instalacji przemysu ceramicznego. Przewidywana zmiana de nicji instalacji ceramicznych, która w nowym ujciu uwzgld-
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nia „instalacje o wydajnoci przekraczajcej 75 t/dzie lub
(dotychczas „i”) gsto ustawki w piecu przekraczajcym
300 kg/m3” spowoduje ich wzrost do ok. 2000 [2].
Niezalenie od tego, e instalacje, których emisje roczne nie przekraczaj 25 kt CO2 mog by wyczone z systemu handlu emisjami, oznacza to wzrost iloci producentów, którzy ponios dodatkowe koszty zwizane z wprowadzeniem dyrektyw przez KE.
Nieudana Konferencja Klimatyczna w Kopenhadze stworzya szans obnienia ambitnych planów Komisji Europejskiej z 30 %, jak planowano wczeniej do 20 % zwaszcza,
e silna jest presja europejskiego rodowiska przemysowego [5]. Nie zmienia to jednak faktu, e przed wieloma
producentami ceramiki istnieje wyzwanie podjcia dziaa
zmierzajcych do ograniczenia emisji i im wczeniej takie
dziaania zostan podjte tym wiksza bdzie szansa utrzymania si na rynku.

4. Perspektywiczne kierunki bada
Biorc pod uwag przedstawione uwarunkowania utrzymanie wysokiej pozycji przemysu europejskiego w wiecie
bdzie wymagao skoncentrowania si na nastpujcych
gównych kierunkach bada :
A. W zakresie problematyki surowcowej:
1. przetwórstwo surowców uznawanych dotychczas za
niepenowartociowe lub pozabilansowe w celu poprawy ich jakoci,
2. recykling materiaów ceramicznych,
3. wykorzystanie odpadów przemysowych do wytwarzania syntetycznych póproduktów (np. Al., muów czerwonych dla potrzeb przemysu materiaów ogniotrwaych),
4. przetwórstwo zomów materiaów ogniotrwaych po pracy w celu unieszkodliwienia skadników niebezpiecznych dla otoczenia,
5. opracowanie nowych spoiw dla przemysu materiaów
ogniotrwaych.
B. W zakresie ograniczenia szkodliwego oddziaywania na
rodowisko w tym emisji gazów cieplarnianych:
1. opracowanie urzdze oraz metod wypalania ograniczajcych szkodliwe emisje gazów,
2. opracowanie nowych spoiw i materiaów ogniotrwaych
niewymagajcych wypalania do zastosowa , w których dotychczas niezastpione byy materiay wypalane oraz do regeneracji obmurzy urzdze cieplnych;
w tym badania nad tworzeniem si in situ faz w materiaach ogniotrwaych, wykorzystanie zaawansowanych
metod modelowania i analiz termodynamicznych w badaniach symulacyjnych w celu opracowania materiaów
o wikszej trwaoci,
3. rozwój materiaów izolacyjnych do nisko- i wysokotemperaturowych zastosowa ,
4. opracowanie metod przetwórstwa umoliwiajcych obnienie temperatur syntezy póproduktów ogniotrwaych
jak np. mullit, spinele,
5. zastosowanie alternatywnych technologii wytwarzania
produktów ceramicznych (spiekanie mikrofalowe, SHS,
techniki „near net shape”, tj. nadawanie ksztatów bliskich
nalnym na etapie formowania ceramiki).
Przedstawione kierunki bada bd wymagay równolegego rozwoju coraz bardziej wyra nowanych metod i tech-
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nik w celu modelowania produktów i procesów oraz lepszego charakteryzowania wasnoci materiaów ceramicznych.
Projekty bada z obszaru ceramiki uwzgldniajce
aspekty ekologiczne znajduj wsparcie nansowe w ramach
7 Ramowego Programu KE. Rozpoczto m.in. realizacj
projektów dotyczcych recyklingu pytek ceramicznych, nowych konstrukcji ekologicznych pieców oraz alternatywnych
technologii wytwarzania ceramiki. Niektóre z przedstawionych kierunków bada byy sygnalizowane przez W.E. Lee
i C.E. Semlera [6] podczas Kongresu Materiaów Ogniotrwaych w Indiach na pocztku 2010 roku. Podsumowujc warto
przytoczy stwierdzenie tego ostatniego: „Ilo materiaów
jest ograniczona, ale kreatywno nie ma granic”.
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