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REDAKCJA MAGAZYNU „NOWA STAL” PRZYGOTOWAŁA KOLEJNĄ EDYCJĘ RAPORTU

PODSUMOWUJĄCEGO KONIUNKTURĘ W BRANŻY ALUMINIUM W NASZYM KRAJU.

OPISUJEMY GŁÓWNE TENDENCJE NA RYNKU I PRZEDSTAWIAMY SYTUACJĘ

W POSZCZEGÓLNYCH  SEKTORACH.

ŻYCZYMY UDANEJ LEKTURY.

ZUŻYCIE JAWNE ALUMINIUM W POLSCE WYNIOSŁO W 2021 R. 1,43 MLN TON I W PORÓWNANIU

Z ROKIEM POPRZEDNIM WZROSŁO O 16 PROC.

Wyjątkowo dobry okres 

Ostat nich kil ka na ście mie się cy bez żad nych wąt pli -
wo ści by ło dla pol skiej bran ży alu mi nium jed nym

z naj lep szych okre sów w hi sto rii. Po raz pierw szy
od dwóch lat ry nek za no to wał wzrost zu ży cia. Co jed -
nak jesz cze waż niej sze, gi gan tycz ny skok za po trze bo -
wa nia ze stro ny prze my słu i bu dow nic twa wy win do wał
ce ny wy ro bów, a co za tym idzie, wy ni ki firm. 

Struk tu ra ryn ku
Z da nych udo stęp nio nych ma ga zy no wi „No wa Stal”
przez Pol skie Sto wa rzy sze nie Alu mi nium wy ni ka, że
wszyst kie klu czo we sek to ry ro dzi mej bran ży alu mi -
nium za no to wa ły w 2021 r. zna czą cą po pra wę ko -
niunk tu ry. Wciąż naj więk szą część ryn ku sta no wi
sek tor alu mi nium od lew ni cze go (alu mi nium nie obro -
bio ne pla stycz nie z po mi nię ciem ma te ria łu, któ ry tra -
fia do dal sze go prze twór stwa, np. tło cze nia, wal co wa -
nia). Nie po win no to dzi wić, gdyż Pol ska jest jed nym
z naj więk szych eu ro pej skich pro du cen tów kom po nen -
tów dla mo to ry za cji i trans por tu. A to tam wła śnie
przede wszyst kim tra fia alu mi nium od lew ni cze.
W 2021 r. je go ro dzi me zu ży cie się gnę ło 475 tys. ton,
co ozna cza wzrost o 13 proc., li cząc rok do ro ku. 

Nie mal rów no rzęd ną po zy cję zaj mu je sek tor wy ro -
bów pła skich z alu mi nium. Ich kon sump cja w 2021 r.
wy nio sła 456 tys. ton (10 proc. wzro stu). W Pol sce ma -
my dwóch pro du cen tów wy ro bów pła skich: Gränges
Ko nin oraz gru pę Eko -Świat. Wy twa rza ją oni łącz nie
ok. 170 tys. ton blach i taśm alu mi nio wych rocz nie.
Jak więc wi dać, zde cy do wa na więk szość kra jo we go
zu ży cia te go asor ty men tu za spo ka ja na jest z im por tu. 

Nie co mniej szy, ale za to naj szyb ciej roz wi ja ją cy się
sek tor pol skiej bran ży alu mi nium sta no wią wy ro by

dłu gie. W ka te go rii tej do mi nu ją cą ro lę od gry wa ją wy -
ro by wy ci ska ne, czy li wszel kie go ro dza ju pro fi le alu -
mi nio we. W 2021 r. zu ży cie jaw ne wy ro bów dłu gich
z alu mi nium prze kro czy ło 370 tys. ton, co ozna cza
skok o 35 proc., li cząc rok do ro ku. 

Ro sną ce zy ski
Ko rzyst ne da ne sta ty stycz ne znaj du ją po twier dze nie
w opi niach przed sta wi cie li bran ży. – Pro gno zu je my,
że po ziom pro duk cji na ko niec 2021 r. w po rów na niu
z ro kiem po przed nim bę dzie wyż szy o 8 proc. Ta ki po -
ziom sprze da ży i sprzy ja ją ca ko niunk tu ra gwa ran tu ją,
że pro gno zo wa ny wy nik spół ki Fi nal bę dzie zde cy do -
wa nie lep szy niż w ro ku po przed nim – mó wił ma ga -
zy nowi „No wa Stal” (wrze sień 2021 r.) To masz Sęk,
pre zes fir my Fi nal, jed ne go z naj więk szych kra jo wych
pro du cen tów pro fi li alu mi nio wych.

„W III kwar ta le 2021 r. utrzy my wa ła się do bra ko -
niunk tu ra na pro duk ty ofe ro wa ne przez gru pę ka pi ta -
ło wą Kę ty. Wzrost wo lu me nów oraz no to wań su row -
ców, któ re od zwier cie dla ne są w ce nach pro duk tów, po -
zwo lą na zwięk sze nie przy cho dów (…). Naj wyż szą,
ok. 60-proc., dy na mi kę wzro stu sza cu je my w seg men -
cie wy ro bów wy ci ska nych, na to miast w seg men cie
opa ko wań gięt kich oraz w seg men cie sys te mów alu mi -
nio wych sza co wa ne wzro sty wy nio są od po wied nio
ok. 30 i 25 proc. w po rów na niu z ana lo gicz nym kwar -
ta łem ro ku po przed nie go” – moż na prze czy tać w jed -
nym z ko mu ni ka tów opu bli ko wa nych przez Gru pę Kę -
ty, li de ra ro dzi mej bran ży alu mi nium. Spół ka ta
od stycz nia do wrze śnia 2021 r. za no to wa ła 3,4 mld zł
przy cho dów (wzrost o 28 proc., li cząc rok do ro ku). Wy -
nik EBIT DA zwięk szył się o 31 proc., do 0,69 mld zł,
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RYNEK ALUMINIUM W POLSCE

Aluminium nieobrobione plastycznie*

Rok Zużycie jawne Zmiana r./r.
(tys. ton) (proc.)

2017 522 16

2018 527 1

2019 499 -5

2020 422 -15

2021*** 475 13

Wyroby płaskie

2017 345 14

2018 389 13

2019 396 2

2020 416 5

2021*** 456 10

Wyroby długie**

2017 226 25

2018 262 16

2019 269 3

2020 274 2

2021*** 371 35

Folia

2017 83 7

2018 87 5

2019 89 2

2020 93 4

2021*** 105 13

Rury

2017 15 -10

2018 15 1

2019 14 2

2020 15 1

2021*** 16 11

Drut

2017 8 -46

2018 16 98

2019 23 39

2020 12 -46

2021*** 7 -42

Ogółem

2017 1 199 19

2018 1 296 8

2019 1 289 -1

2020 1 232 -4

2021*** 1 426 16

* Z wyłączeniem aluminium niestopowego
oraz aluminium w postaci kęsisk płaskich i kęsów 
** Płaskowniki, kształtowniki, pręty, walcówka
*** Prognoza

PRODUKCJA ALUMINIUM PIERWOTNEGO W WYBRANYCH REGIONACH ŚWIATA (W MLN TON)

Chiny
27,67
29,37

Azja
bez Chin

3,08
3,35

Europa
Wsch.
i Centr.

3,11
3,09

Ameryka
Pn.

2,98
2,93

Oceania
1,43
1,41

Afryka
1,20
1,18

I – IX 2020 r.
I – IX 2021 r. Źródło: International Aluminium Institute

Ameryka
Płd.

0,74
0,86

Europa
Zach.

2,49
2,50

a zysk net to o 40 proc., do 0,46 mld zł. We dług pro gnoz
w ca łym 2021 r. przy cho dy gru py ma ją się gnąć 4,55 mld
zł, wy nik EBIT DA 863 mln zł, a wy nik net to 566 mln zł.

Przy czy ny i skut ki hos sy
Na wy jąt ko wą ko niunk tu rę w bran ży alu mi nium skła -
da się kil ka ele men tów. Pierw szy z nich jest zwią za ny
z ogrom nym wręcz po py tem ze stro ny sze ro ko ro zu -
mia ne go prze my słu, głów nie wy twór ców dóbr trwa -
łych, takich jak sa mo cho dy, AGD, elek tro ni ka, ale też
sek to ra bu dow la ne go. Ko lej ny po wód za wi ro wań
na ryn ku wy ni ka z ogra ni czo nej po da ży. Eu ro pej skie
hu ty, a także in ne za kła dy pro duk cyj ne, jak np. wal -
cow nie, w ostat nich la tach ra czej ogra ni cza ły mo ce,
niż my śla ły o ich roz bu do wie. Dziś więc trud no im za -
spo ko ić roz dmu cha ny po pyt. W do dat ku bar dzo moc -
no ogra ni czo na zo sta ła do stęp ność to wa ru z im por tu,
głów nie z Azji. Wy ni ka to ze sku tecz no ści ogra ni czeń
han dlo wych na rzu ca nych przez Bruk se lę, ale też
z fak tu, iż im por to wa ny ma te riał prze stał być kon ku -
ren cyj ny ce no wo. W do dat ku trud no go do star czyć
do Eu ro py, gdyż z uwa gi na pan de micz ne re alia dra -
stycz nie wzro sły kosz ty frach tu. 

– Ma my do czy nie nia z wy so ki mi, wręcz nie kon ku -
ren cyj ny mi ce na mi w Azji, gwał tow nym wy czer py wa -
niem się mo cy pro duk cyj nych w hu tach, któ re tłu ma -
czo ne jest bar dzo in ten syw nym wpły wem za mó wień,
przede wszyst kim z sek to ra au to mo ti ve, oraz zna czą -
cym ogra ni cze niem do stę pu do zło mu – tak w roz mo -
wie z ma ga zy nem „No wa Stal” opi sy wał sy tu -
ację na ryn ku na po cząt ku 2021 r. Ma ciej Su ska, dy -
rek tor Me tal Cen trum (skład sta li nie rdzew nych i alu -
mi nium na le żą cy do kon cer nu Ama ri Me tals). 

Sy tu acja ta nie wie le się zmie ni ła w ko lej nych mie -
sią cach. Z wy jąt kiem mo że za ła ma nia ko niunk tu ry
w bran ży mo to ry za cyj nej, któ ra ucier pia ła w wy ni ku
prze rwa nia glo bal nych łań cu chów do staw. Fakt ten
wpły nął na ogra ni cze nie po py tu na alu mi nium, jed -
nak tyl ko w nie znacz nym stop niu. 

Utrzy mu ją ce się przez kil ka na ście mie się cy wzmo -
żo ne za po trze bo wa nie na wy ro by z alu mi nium mu si
się prze ło żyć na de cy zje in we sty cyj ne przed się -
biorstw. W ko lej nych mie sią cach na ryn ku po ja wią się
no we mo ce wy twór cze, co w szcze gól no ści do ty czyć
bę dzie ro dzi me go sek to ra wy ro bów wy ci ska nych.
Swo je za ple cze pro duk cyj ne za mie rza ją zwięk szyć
lub zmo der ni zo wać nie mal wszy scy głów ni wy twór cy
pro fi li alu mi nio wych. Tak że w po zo sta łych sek to rach
ryn ku (alu mi nium od lew ni cze, wy ro by pła skie) szy -
ku ją się no we in we sty cje, co po zwa la przy pusz czać,
że 2022 r. bę dzie dru gim z rzę du okre sem wzro stu
pol skie go ryn ku alu mi nium. AML

WIĘCEJ O RYNKU ALUMINIUM

Szczegółowe informacje, w tym dane statystyczne dotyczące produkcji, importu,
eksportu oraz zużycia aluminium, są dostępne dla wszystkich członków i partnerów
Polskiego Stowarzyszenia Aluminium. Zapraszamy do współpracy:
www.aluminiumpolska.pl 

We dług In ter na tio nal Alu mi nium In sti tu te (IAI)
w cią gu pierw szych dzie się ciu mie się cy 2021 r.

na świe cie wy pro du ko wa no 56,3 mln ton alu mi nium
pier wot ne go w po rów na niu z nie co po nad 54,1 mln ton
w analogicznym okre sie 2020 r., tj. o 4 proc. wię cej rok
do ro ku. Po pyt na bia ły me tal sta bil nie ro śnie z po wo -
dów zna nych od daw na. Alu mi nium co raz czę ściej znaj -
du je za sto so wa nie m.in. w mo to ry za cji oraz ide al nie
wpi su je się w trend trans for ma cji ener ge tycz nej. Ro -
sną ce na kła dy na od na wial ne źró dła ener gii i po jaz dy
elek trycz ne spra wia ją, iż pro du cen ci alu mi nium są
pew ni utrzy ma nia do brej ko niunk tu ry przez wie le lat.

Klu czo wym czyn ni kiem wpły wa ją cym na ry nek
w 2021 r. by ło jed nak ogól no świa to we oży wie nie go -
spo dar ki po za ła ma niu spo wo do wa nym pierw szy mi

fa la mi pan de mii ko ro na wi ru sa. Po pyt był do dat ko wo
na pę dza ny pa kie ta mi sty mu la cyj ny mi za apli ko wa ny -
mi go spo dar ce przez rzą dy wie lu państw.

Chiń ski de fi cyt
We dług ana li ty ków CRU, na któ rych po wo łu je się kon -
cern Hy dro w swo im ra por cie za trze ci kwar tał 2021 r.,
na świe cie ma my obec nie do czy nie nia z de fi cy tem
alu mi nium. Ozna cza to, że bie żą ca pro duk cja nie za -
spo ka ja po py tu. Eks per ci CRU sza cu ją de fi cyt glo bal -
ny alu mi nium w 2021 r. na po zio mie 2,1 mln ton,
z cze go 600 tys. ton przy pa da na Chi ny, a po zo sta -
łe 1,5 mln ton na resz tę świa ta.

Pro duk cja alu mi nium w Chi nach przez ostat nich co
naj mniej 20 lat (naj star sze da ne IAI po cho dzą z 1999 r.)

SPEKTAKULARNE OŻYWIENIE GOSPODARKI PO ZAŁAMANIU Z 2020 R. TO GŁÓWNY CZYNNIK

WPŁYWAJĄCY NA ŚWIATOWY RYNEK ALUMINIUM W 2021 R. WZROST POPYTU I ZAKŁÓCENIA PODAŻY

WYWINDOWAŁY CENY METALU DO NAJWYŻSZEGO POZIOMU W OSTATNICH KILKUNASTU LATACH.

Globalny rynek aluminium odżył po pandemii
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Dostarczamy
stale kwasoodporne,
metale nieżelazne,
profile aluminiowe.

Oferujemy usługi cięcia
wodą oraz obróbki

skrawaniem.

Produkujemy systemy
ogrodzeniowe.

www.tabal.pl

ro sła nie prze rwa nie do 2018 r. Kon ku ren cja oba wia ła
się wów czas chiń skiej nad wyż ki mo cy. Na ci ski na Pe -
kin, aby sku tecz nie kon tro lo wał po ten cjał wy twór czy,
od nio sły sku tek. Do szło do te go, że Pe kin – za miast za -
le wać świat wła snym alu mi nium – zwięk sza je go im -
port. W 2020 r. m.in. z po wo du za kłó ceń wy wo ła nych
przez pan de mię CO VID -19 do Pań stwa Środ ka spro wa -
dzo no 2,7 mln ton alu mi nium, aż o 319 proc. wię cej
w po rów na niu z 2019 r. W cią gu pierw szych trzech
kwar ta łów 2021 r. chiń ski im port alu mi nium wzrósł
o ko lej nych 14,2 proc. r./r., osią ga jąc wo lu men pra -
wie 2,3 mln ton.

Mi mo to świa to wy sek tor alu mi nio wy z ro ku na rok
jest co raz bar dziej za leż ny od Chin. We dług IAI udział
Pań stwa Środ ka w glo bal nej pro duk cji alu mi nium
po pierw szych dziesięciu mie sią cach 2021 r. wy niósł
nie mal 58 proc., tj. 1 pkt proc. wię cej w po rów na niu
z analogicznym okre sem 2020 r.

Wzrost cen
Kon se kwen cją więk sze go po py tu na alu mi nium
w 2021 r. był spek ta ku lar ny wzrost cen. W ostat nim
dniu 2020 r. to na te go me ta lu w trans ak cjach go tów -
ko wych spot na Lon don Me tal Exchan ge kosz to wa -
ła 1978 dol. Przez więk szość 2021 r. ce ny szły w gó rę,
osią ga jąc 18 paź dzier ni ka 2021 r. 3180 dol., tj. o
60 proc. wię cej w po rów na niu z koń cem 2020 r. By ła
to naj wyż sza ce na te go me ta lu od mar ca 2008 r.

Na stęp nie do szło do moc nej ko rek ty i 10 grud -
nia 2021 r. za to nę alu mi nium na LME w trans ak cjach
spot pła co no 2625 dol., tj. o 17,5 proc. mniej od paź -
dzier ni ko we go szczy tu, ale wciąż o 32,7 proc. wię cej
w po rów na niu z koń cem grud nia 2020 r.

Oży wio ny po pyt nie tłu ma czy jed nak do koń ca hos -
sy. Alu mi nium dro ża ło rów nież ze wzglę du na oba wy
dotyczące po da ży. In we sto rzy nie po ko ili się szcze gól -
nie ce na mi ener gii elek trycz nej, klu czo we go kom po -
nen tu kosz tów. Z po wo du dra stycz ne go wzro stu ra -
chun ków za prąd np. ni der landz ka hu ta Al del je sie -
nią 2021 r. wstrzy ma ła przy naj mniej do stycz nia
2022 r. pro duk cję alu mi nium pier wot ne go. Do za si le -
nia swo jej hu ty o po ten cja le 110 tys. ton alu mi nium
rocz nie Al del po trze bu je 200 MW ener gii. W paź dzier -
ni ku 2021 r. koszt pro duk cji to ny alu mi nium przez
Al del wy no sił aż 4500 dol., tj. o ok. 1300 dol. wię cej
od mak sy mal nej ce ny na LME.

Kło po ty z ener gią ma ją tak że Chi ny. We dług Wo od
Mac ken zie ogra ni cze nia do staw prą du w Pań stwie
Środ ka zmniej szą pro duk cję alu mi nium w 2021 r.
w tym kra ju aż o 7 proc. w sto sun ku do po ten cja łu.
Ana li ty cy zi den ty fi ko wa li in sta la cje o zdol no ści pro -
duk cyj nej 3,2 mln ton, któ re z po wo du nie do bo ru
ener gii wstrzy ma ły dzia łal ność. 

Oce nę wpły wu po py tu i po da ży na ce ny utrud nia ją
za pa sy alu mi nium. We dług Hy dro glo bal ne za pa sy
alu mi nium je sie nią 2021 r. wy no si ły ok. 11 mln ton,
co po zwa la ło na za spo ko je nie mniej więcej 60-dnio we -
go po py tu. W grud niu za pa sy alu mi nium w ma ga zy -
nach Lon don Me tal Exchan ge by ły naj niż sze od 14 lat. 

Kil ka lat te mu ana li ty cy mie li pro blem z osza co wa -
niem wiel ko ści za pa sów z po wo du bra ku wia ry god -
nych in for ma cji z Chin. Po nad to uwal nia nie za pa sów
pro wa dzi ło do spad ku cen. W 2021 r. sy tu acja by ła
zgo ła od mien na. Aby usta bi li zo wać ry nek i ce ny, Pe -
kin zde cy do wał się uwol nić na wet 70 tys. ton me ta lu.

Hos sa z 2021 r. skło ni ła pro du cen tów do prze glą du
moż li wo ści wy twór czych. We wrze śniu 2021 r. kon cern
Al coa za po wie dział np. wzno wie nie pro duk cji w bra zy -
lij skiej hu cie Alu mar, nie czyn nej od 2015 r. Zwięk szy to
po ten cjał wy twór czy gru py o 268 tys. ton alu mi nium
pier wot ne go rocz nie. W li sto pa dzie Al coa po in for mo wa -
ła o pla nach wzno wie nia pro duk cji za mknię tej in sta la -
cji w au stra lij skiej hu cie w Por t land, co z ko lei zwięk szy
po ten cjał o ko lej nych 35 tys. ton me ta lu.

Na czy nia po łą czo ne
Za kłó ce nia w łań cu chach do staw wy wo ła ne ko ro na wi -
ru sem wpły wa ją na ry nek alu mi nium tak że w spo sób
po śred ni. Ne ga tyw nie mo że od bić się na nim np. nie -
do bór ma gne zu. To ko lej ny ubocz ny efekt pan de mii
ko ro na wi ru sa, z któ rą świa to wa go spo dar ka, w tym
prze mysł alu mi nio wy, bę dzie mu sia ła się mie rzyć
jesz cze przez dłu gi czas.

Pro ble my po ja wi ły się we wrze śniu i by ły rów nież
efek tem kry zy su ener ge tycz ne go w Chi nach. Kraj ten
zmniej szył pro duk cję ma gne zu. Aby chro nić wła sny
prze mysł, Chiń czy cy dra stycz nie ogra ni czy li eks port.
Skut kiem był wzrost ce ny to ny te go pier wiast ka z
10 tys. dol. do 14 tys. dol. Brak ma gne zu gro zi za trzy -
ma niem pro duk cji nie któ rych sto pów alu mi nio wych,
a tym sa mym oznacza pro ble my dla branż ba zu ją cych
na tych wy ro bach. GB

56,3
mln ton

wyniosła globalna

produkcja aluminium

pierwotnego w ciągu

pierwszych dziesięciu

miesięcy 2021 r. 

JUŻ PONAD 450 TYS. TON WYNOSI ROCZNE ZUŻYCIE BLACH I TAŚM ALUMINIOWYCH

W POLSCE. W 2021 R. RYNEK RÓSŁ W TEMPIE 10 PROC., LICZĄC ROK RO ROKU. 

Sektor wyrobów płaskich

Ob ser wu je my moc ne od bi cie w sek to rze
alu mi nio wych wy ro bów prze two rzo nych

(…). W ca łym 2021 r. pla no wa ne jest peł ne
wy ko rzy sta nie na szych zdol no ści wy twór -
czych – prze ko ny wał w roz mo wie opu bli ko -
wa nej na po cząt ku 2021 r. w ma ga zy nie „No -
wa Stal” Pa weł Ru tec ki, czło nek za rzą du
Gränges Ko nin, naj więk sze go w Pol sce pro -
du cen ta wy ro bów pła skich z alu mi nium. 

Ro sną zy ski
Je go pro gno zy się spraw dzi ły. Przez ca ły 2021 r.
ko niunk tu ra na ryn ku by ła ko rzyst na. Ro dzi -
mi wy twór cy blach i taśm alu mi nio wych (po -
za Gränges Ko nin jest to gru pa Eko -Świat)
zwięk szy li pro duk cję o ok. 10 proc. We dług
sza cun ków na ko niec 2021 r. wy nio sła ona
mniej wię cej 170 tys. ton. W po dob nym tem -
pie, jak wy ni ka z da nych Pol skie go Sto wa rzy -
sze nia Alu mi nium, ro sły im port i eks port. 

Po zy tyw na sy tu acja ro dzi mej bran ży wpi -
sy wa ła się w ogól no świa to wy trend. Ryn ko wi
po ten ta ci, pu bli ku jąc co kwar tał swo je wy ni ki
in for mo wa li o co raz więk szych przy cho dach
i zy skach. Przy kła dem jest cho ciaż by au -
striac ki AMAG (wy ro by pła skie, alu mi nium
od lew ni cze), któ ry od stycz nia do czerw -
ca 2021 r. zwięk szył przy cho dy o po nad
100 mln eu ro, rok do ro ku (do nie mal
600 mln eu ro). Gru pa za no to wa ła też re kor -
do wy zysk EBIT DA (ok. 95 mln eu ro). – Dzię -
ki ko rzyst nej sy tu acji biz ne so wej uda ło się
nam za no to wać re kor do we wy ni ki – przy -
znał Ge rald May er, pre zes gru py AMAG. 

Świet nie so bie ra dzi też gru pa Gränges,
wła ści ciel wspo mnia ne go za kła du w Ko ni -
nie. W trze cim kwar ta le 2021 r. sprze da ła

ona 119 tys. ton wy ro bów, o 37 proc. wię cej
niż w ana lo gicz nym okre sie 2020 r. 

Ostroż ny opty mizm
Wszyst kie głów ne tren dy ryn ko we wska zu ją
na to, że w ko lej nych la tach po pyt na wy ro by
pła skie z alu mi nium po wi nien ro snąć. Co raz
więk sze za po trze bo wa nie na te wy ro by zgła -
sza cho ciaż by sek tor au to mo ti ve. Alu mi nium
to tak że ma te riał pierw sze go wy bo ru, je że li
cho dzi o ener ge ty kę od na wial ną czy też
wszel kie „zie lo ne” tech no lo gie. 

Ro sną cy po pyt, ale przede wszyst kim po -
pra wia ją ca się ren tow ność dzia łal no ści skła -
nia ją wy twór ców wy ro bów pła skich z alu mi -
nium, w tym obie pol skie spół ki, do in we sty -
cji zwięk sza ją cych ich mo ce pro duk cyj ne.
Trend ten bę dzie się utrzy my wał. Choć
w krót kim ter mi nie nie na le ży się spo dzie -
wać wy sy pu spek ta ku lar nych pro jek tów. Eu -
ro pej scy przed się bior cy pa mię ta ją bo wiem
nie tak od le gły czas, kie dy z du żym tru dem
wy pra co wy wa li zy ski, kon ku ru jąc z nie zwy -
kle agre syw ny mi do staw ca mi z Azji. Nikt
dziś nie wie, czy sy tu acja ta się nie po wtó rzy. 

Co praw da je sie nią 2021 r. Ko mi sja Eu ro -
pej ska na ło ży ła osta tecz ne cła an ty dum pin go -
we na im por to wa ne z Chin wy ro by pła skie
z alu mi nium. Jed no cze śnie jed nak zde cy do -
wa ła, że cła te zo sta ną za wie szo ne na dzie -
więć mie się cy z moż li wo ścią przed łuże nia za -
wie sze nia na ko lej ny rok. Bruk se la uza sad ni -
ła swo je sta no wi sko tym, iż na ryn ku pa nu je
nie rów no wa ga po da ży i po py tu, co mo że od -
bić się ne ga tyw nie na kon dy cji eu ro pej skie go
prze my słu. Tym sa mym KE po dzie li ła ar gu -
men ty zgła sza ne przez naj więk szych od bior -
ców wy ro bów pła skich z alu mi nium, w tym
sek to ra trans por to we go. Zu peł nie in ne go zda -
nia są pro du cen ci blach i taśm alu mi nio wych.
Zwra ca ją oni uwa gę, że cła an ty dum pin go we
nie blo ku ją im por tu azja tyc kie go ma te ria łu,
tyl ko wy rów nu ją szan se wszyst kich pod mio -
tów obec nych na ryn ku. Ich zno sze nie nie ma
więc uza sad nie nia. Tym bar dziej że sy tu acja
w bran ży zmie nia się bar dzo dy na micz nie.
Pa nu ją cy dziś du ży po pyt na bla chy i ta śmy
mo że nie ba wem się skoń czyć, a wte dy brak
ochro ny przed nie uczci wą kon ku ren cją ude -
rzy nie tyl ko w sek tor alu mi nio wy, ale też ca -
ły eu ro pej ski prze mysł. NS 

POLSKI RYNEK WYROBÓW PŁASKICH
Z ALUMINIUM

Rok Zużycie jawne Zmiana r./r.
(tys. ton) (proc.)

2017 345 14

2018 389 13

2019 396 2

2020 416 5

2021* 456 10

* Prognoza
Źródło: Polskie Stowarzyszenie Aluminium, SpotData
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kład ność wy ko ny wa nia za dań o po nad
60 proc., zaś na szą pro duk tyw ność na wet
o 30 proc., o czym mó wią ba da nia Im pro ving
em ploy ee pro duc ti vi ty by re du cing no ise,
Bri tish Gyp sum, Co ven try, 2015. 

– Pa ne le Soft Cells fir my Kva drat Aco -
ustics to roz wią za nia, któ re za pew nia ją pe -
łen kom fort aku stycz ny (po chła nia nie dźwię -
ku do kla sy A) oraz gwa ran tu ją do sko na łe
wra że nia es te tycz ne – mó wi Piotr Chwe siuk,
eks pert mar ki Kva drat Aco ustics. – Zo sta ły
za pro jek to wa ne z my ślą o eko lo gii i zrów no -

wa żo nym bu dow nic twie, dla te go sta no wią
moc ny punkt pod czas pro ce su śro do wi sko -
wej cer ty fi ka cji bu dyn ków. W szcze gól no ści
DGNB, LE ED, BRE EAM i HQE. Do stęp ne
w sze ro kiej ga mie wzo rów i w peł ni kon fi gu -
ro wal ne, sta no wią ide al ne do peł nie nie każ -
dej prze strze ni, nie za leż nie od stop nia skom -
pli ko wa nia pro jek tu i je go prze zna cze nia.
Ale to nie wszyst ko. Bio rąc pod uwa gę
wszyst kie te ce chy, bez wa ha nia po sta wi li -
śmy na roz wią za nia mar ki Hy dro, któ re ide -
al nie od zwier cie dla ją na sze po dej ście do two -
rzo nych roz wią zań – do da je Piotr Chwe siuk.

A sko ro o alu mi nium mo wa…
– My śląc o współ pra cy z mar ką Kva drat Aco -
ustics, nie mie li śmy naj mniej szych wąt pli -
wo ści, że ide al nym do peł nie niem jej stra te gii

do ty czą cej eko lo gicz nych roz wią zań bę dzie
stop Hy dro RE DU XA – pod kre śla Ro bert
Mat kow ski, eks pert z fir my Hy dro Extru sion
Po land.

Stop Hy dro RE DU XA to cer ty fi ko wa ne, ni -
sko emi syj ne alu mi nium o mak sy mal nym śla -
dzie wę glo wym wy no szą cym 4 kg CO2
na 1 kg alu mi nium, co w chwi li obec nej czy ni
z nie go naj mniej emi syj ny su ro wiec do stęp ny
na ryn ku. Przy śred niej eu ro pej skiej wy no szą -
cej dla prze my słu su row co we go i kon sump -
cji 8,7 oraz śred niej glo bal nej na po zio mie 18
osią ga on aż 2- i 4,5-krot nie lep sze wy ni -
ki. – Uzy ska nie tak im po nu ją ce go re zul ta tu
by ło moż li we dzię ki peł nej kon tro li pro ce su
pro duk cyj ne go. Pod czas wy twa rza nia sto pu
Hy dro RE DU XA bok syt oraz tle nek gli nu są
po zy ski wa ne z te go sa me go źró dła i prze twa -
rza ne w wy se lek cjo no wa nych hu tach o pod -
wyż szo nej wy daj no ści wy ko rzy stu ją cych
ener gię wod ną – pod kre śla Ro bert Mat kow ski.

Ścia ny i su fi ty zao pa trzo ne w pa ne le aku -
stycz ne, dźwię kosz czel ne prze gro dy przy biur -
kach, sys te my dzia ło we, a na wet za bu do wa ne
me ble w pan de micz nej rze czy wi sto ści sta ją się
roz wią za nia mi na wa gę zło ta. Nie tyl ko po ma -
ga ją er go no micz nie i efek tyw nie po dzie lić
prze strzeń, ale dzię ki no wo cze sne mu wzor nic -
twu sta ją się wi zy tów ką fir my. Od ra zu zo ba -
czy cie i usły szy cie róż ni cę.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

for to wi użyt kow ni ków i od po wie dzi na jed no
waż ne py ta nie: jak efek tyw nie i efek tow nie
wy ko rzy stać da ną prze strzeń, by ci sza i spo -
kój sta ły się naj lep szym przy ja cie lem biu ro -
wej co dzien no ści? Od po wiedź oka za ła się
cał kiem pro sta.

Tu z po mo cą przy szło know -how mar ki
Hy dro Extru sion Po land i ofe ro wa ne przez
nią alu mi nium. – To nie zwy kle pla stycz ny
ma te riał gwa ran tu ją cy nie mal nie ogra ni czo -
ne moż li wo ści for mo wa nia. Przy ja zny dla
śro do wi ska, wy trzy ma ły i do brze zno szą cy
ob rób kę me cha nicz ną oraz po wierzch nio wą,
jest co raz chęt niej wy bie ra ny przez de si gne -
rów do two rze nia uni ka to wych roz wią zań
i pro jek tów. Zwłasz cza tych, któ re łą czą to, co
es te tycz ne, z tym, co nie zwy kle funk cjo nal -
ne – pod kre śla Ro bert Mat kow ski, Re gio nal -
ny Kie row nik Sprze da ży w fir mie Hy dro
Extru sion Po land. – Co wię cej, to wła śnie lek -
kość w ze sta wie niu z trwa ło ścią wy ci ska ne -
go alu mi nium da je mu prze wa gę nad po zo -

sta ły mi opcja mi do stęp ny mi na ryn ku – do -
da je Ro bert Mat kow ski.

No wo cze sność w służ bie kom for tu
My śląc o do sto so wa niu biu ra do no wych wy -
mo gów hi gie nicz no -funk cjo nal nych, na le ży
pa mię tać, że cał ko wi ta re zy gna cja z pra cy ze -
spo ło wej jest nie wy ko nal na. Nie tyl ko ze
wzglę dów biz ne so wych, ale i emo cjo nal nych.
Kon takt ze współ pra cow ni ka mi jest bo wiem
tym, cze go ogrom nie bra ko wa ło nam pod czas
lock dow nu. – Nic jed nak nie stoi na prze szko -
dzie, by stwo rzyć ide al ne wa run ki, na wet je śli
na sze biu ro na pierw szy rzut oka wy da je się
być obiek tem trud nym do re aran ża cji. Wy star -
czy po sta wić na no wo cze sne roz wią za nia aku -
stycz ne, któ re nie tyl ko wy ci szą miej sce pra -
cy, ale też sta ną się swo istą ozdo bą i wi zy tów -
ką fir my – prze ko nu je Tho mas Lo ren zen, Sa -
les Ma na ger EU w fir mie Kva drat Soft Cells.

Po nad cza so we i es te tycz ne roz wią za nia
aku stycz ne dla każ dej prze strze ni
Co łą czy sa le kon fe ren cyj ne, ga bi net za rzą -
du, si lent boxy? Wszyst kie wy ma ga ją do sko -
na łe go wy ci sze nia – nie tyl ko z uwa gi na wa -
gę od by wa ją cych się w nich roz mów, ale
i sza cu nek do po zo sta łych współ pra cow ni -
ków. Sza cu je się bo wiem,  że nie ustan na eks -
po zy cja na ha łas czy gwar mo że ob ni żyć do -

Jak za tem po łą czyć oba z po zo ru róż ne
świa ty? Jed ną z od po wie dzi są bez wąt pie -

nia no wo cze sne sys te my aku stycz ne, któ re
wy no szą ja kość na szej pra cy na zu peł nie no -
wy, nie zna ny do tąd po ziom. Ja ką ro lę od gry -
wa w nich wy so kiej ja ko ści alu mi nium? 

Dziel i rządź
Pan de micz na re aran ża cja po wierzch ni biu ro -
wej opie ra się na trzech fun da men tal nych za -
sa dach: mak sy mal nym bez pie czeń stwie pra -
cow ni ków, mo du ło wo ści, któ ra po zwa la
na in te li gent ne za rzą dza nie prze strze nią,
oraz pry wat no ści, bę dą cej gwa ran tem zwięk -
sze nia wy daj no ści i efek tyw no ści. Tym sa -
mym do brze zna ne open spa ce’y, rzę dy biu -
rek cią gną ce się pod ścia na mi, roz le głe stre -
fy wspól ne od cho dzą do la mu sa, a na biu ro -
we sce ny wkra cza ją mą drze wy od ręb nio ne
ob sza ry de dy ko wa ne pra com ze spo ło wym
lub dzia ła niom in dy wi du al nym. Ta ka re wo lu -
cja wy ma ga ła so lid ne go przyj rze nia się kom -

Cicho, ciszej, ALU, czyli kilka słów o nowoczesnych systemach akustycznych

Kilkanaście miesięcy temu przyszło nam się zderzyć z zupełnie nową rzeczywistością
i nikt z nas nie miał pojęcia, jak światowa pandemia zmieni nasze przyzwyczajenia,
zachowania i zredefiniuje poczucie komfortu. Poza kwestiami zdrowotnymi jeszcze
bardziej cenimy sobie prywatność, ciszę i spokój – zwłaszcza gdy do niedawna
obowiązki zawodowe wykonywaliśmy w domu, a dziś musimy nauczyć się egzystować
w zupełnie odmienionych przestrzeniach biurowych. 

Panele Soft Cells firmy Kvadrat
Acoustics to rozwiązania, które
zapewniają pełen komfort
akustyczny (pochłanianie dźwięku
do klasy A) oraz gwarantują
doskonałe wrażenia estetyczne 
– Piotr Chwesiuk.

Aluminium to niezwykle plastyczny
materiał gwarantujący niemal
nieograniczone możliwości
formowania. Przyjazny dla
środowiska, wytrzymały i dobrze
znoszący obróbkę mechaniczną
oraz powierzchniową, jest coraz
chętniej wybierany przez
designerów do tworzenia
unikatowych rozwiązań i projektów
– Robert Matkowski.
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RYNEK ALUMINIUM W POLSCE 2021 RAPORT

Z u ży cie jaw ne wy ro bów dłu gich z alu mi nium (pła -
sko wni ki, kształ tow ni ki, prę ty, wal ców ka), wśród

któ rych zna ko mi tą więk szość sta no wią pro duk ty wy ci -
ska ne, wzro sło w 2021 r. o 35 proc., do 371 tys. ton.
W po dob nym tem pie zwięk sza ła się kra jo wa pro duk cja.
We dług sza cun ków na pod sta wie da nych Pol skie go Sto -
wa rzy sze nia Alu mi nium mo gła ona w ca łym ro ku wy -
nieść nie mal 350 tys. ton. 

Na peł nych mo cach
Ska la roz wo ju ryn ku nie po win na dzi wić, bio rąc
pod uwa gę, że przez dłu gi okres 2021 r. wszy scy czo -
ło wi pro du cen ci pro fi li alu mi nio wych w Pol sce pra co -
wa li przez 7 dni w ty go dniu 24 go dzi ny na do bę. Mo ce
wy twór cze by ły wy ko rzy sty wa ne w 100 pro cen tach. 

Nad zwy czaj na ko niunk tu ra wpły nę ła ko rzyst nie
na wy ni ki firm. Seg ment wy ro bów wy ci ska nych Gru -
py Kę ty – li de ra ro dzi mej bran ży – od stycz nia
do wrze śnia 2021 r. wy ge ne ro wał 1,33 mld zł przy -
cho dów. Ozna cza to wzrost o nie mal 40 proc., rok
do ro ku. Wy nik EBIT DA pod sko czył na to miast o po -
nad 60 proc., do 212,4 mln zł. 

– Pro gno zu je my, że po ziom pro duk cji na ko -
niec 2021 r. w po rów na niu z ro kiem po przed nim bę -
dzie wyż szy o 8 proc. Ta ki po ziom działalności i sprzy -
ja ją ca ko niunk tu ra gwa ran tu ją, że pro gno zo wa ny wy -
nik na szej spół ki bę dzie zde cy do wa nie lep szy niż
w ro ku po przed nim – prze ko ny wał w roz mo wie z ma -
ga zy nem „No wa Stal” (wrze sień 2021 r.) To masz Sęk,
pre zes spół ki Fi nal, któ ra na le ży do gru py naj więk -
szych wy twór ców pro fi li alu mi nio wych w Pol sce. 

Wy ko rzy sta nie przez fir my z bran ży peł nych mo cy
pro duk cyj nych i tak nie po zwo li ło za spo ko ić za po trze -
bo wa nia ryn ku. Do staw cy pro fi li mie li du ży pro blem
z ter mi no wym ob słu że niem wszyst kich klien tów. 

– Był to bar dzo dziw ny czas. Z jed nej stro ny nie zwy -
kle po zy tyw ny. Z dru giej jed nak wzbu dza ją cy wie le

obaw. Moż na go po rów nać wy łącz nie do okre su sprzed
nie mal 30 lat, kie dy w Pol sce na stę po wa ła trans for ma -
cja ustro jo wa – tak pierw sze pół ro cze 2021 r. pod su -
mo wał na ła mach „No wej Sta li” Jan Ki daj, za rzą dza ją -
cy gru pą Ali plast. – Przez ostat nie de ka dy zdą ży li śmy
się przy zwy cza ić do sy tu acji, w któ rej ma te riał dla
klien tów za wsze był do stęp ny. Na to miast obec nie mu -
si my z przy kro ścią in for mo wać na szych od bior ców, że
nie je ste śmy w sta nie zre ali zo wać ich za mó wie nia
w in te re su ją cych ich cza sie. Ta ka sy tu acja w biz ne sie
zda rza się bar dzo rzad ko – do dał je den z naj bar dziej
do świad czo nych pol skich me ne dże rów dzia ła ją cych
w bran ży wy ro bów wy ci ska nych z alu mi nium. 

Fir my z sek to ra wy cią ga ją wnio ski z ak tu al nej sy tu -
acji ryn ko wej i pla nu ją in we sty cje w roz wój mo cy.
Jesz cze w 2021 r. no wą ha lę o po wierzch ni ok. 8 tys.
mkw. do użyt ku miał od dać wspo mnia ny Ali plast.
Znacz ną jej część zaj mie ko lej na już pra sa do wy ci ska -
nia pro fi li wraz z urzą dze nia mi pe ry fe ryj ny mi. W ha -
li zo sta ną rów nież za in sta lo wa ne urzą dze nia na po -
trze by pro duk cji m.in. prze kła dek ter micz nych oraz
usług CNC. 

No we pra sy uru cho mią nie ba wem tak że in ni klu -
czo wi gra cze ryn ko wi, m.in. Gru pa Kę ty i Extral. Fir -
my za po wia da ją rów nież roz wój usług do dat ko wych
zwią za nych m.in. z ano do wa niem czy pre fa bry ka cją
pro fi li. 

Do bre per spek ty wy
Eks per ci ryn ko wi nad zwy czaj do brą ko niunk tu rę
w sek to rze wy ro bów dłu gich, ja ka pa no wa ła w ca -
łym 2021 r., tłu ma czy li głów nie dwo ma czyn ni ka mi.
Pierw szy to nie sa mo wi ty wręcz po pyt ze stro ny prze -
my słu oraz bu dow nic twa. Dru gi na to miast wią że się
z ogra ni czo ną po da żą. Z ryn ku eu ro pej skie go wy eli -
mi no wa na bo wiem zo sta ła spo ra część ma te ria łu (we -
dług sza cun ków ok. 350 tys. ton rocz nie), któ ra tra fia -
ła do UE z Chin. Pod ko niec mar ca 2021 r. Ko mi sja Eu -
ro pej ska wpro wa dzi ła bo wiem osta tecz ne cła an ty -
dum pin go we na im port pro fi li alu mi nio wych z Pań -
stwa Środ ka. Ich wy so kość wa ha się od 21,2 do
32,1 proc. Bę dą obo wią zy wa ły przez pięć lat.

Ochro na ryn ku przed nie uczci wą kon ku ren cją
z pew no ścią po mo że eu ro pej skim pro du cen tom. Wie -
le też wska zu je, że szcze gól ne po wo dy do za do wo le -
nia bę dą mia ły pol skie fir my. Po za du żym po py tem
we wnętrz nym, któ ry utrzy ma się w 2022 r., mu szą
one za spo ko ić ro sną ce po trze by eks por to we. Nad cho -
dzą ce la ta po win ny być dla nich okre sem dy na micz -
ne go roz wo ju. 

NS

ROK 2021 BYŁ DLA PRODUCENTÓW PROFILI ALUMINIOWYCH JEDNYM Z NAJLEPSZYCH OKRESÓW W HISTORII.

POPYT NA TEN ASORTYMENT RÓSŁ W NIENOTOWANYM OD DAWNA TEMPIE. 

Sektor wyrobów długich

POLSKI RYNEK WYROBÓW DŁUGICH Z ALUMINIUM*

Rok Zużycie jawne Zmiana r./r.
(tys. ton) (proc.)

2017 226 25

2018 262 16

2019 269 3

2020 274 2

2021** 371 35

* Płaskowniki, kształtowniki, pręty, walcówka
** Prognoza

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Aluminium, SpotData

371
tys. ton

wyniosło zużycie jawne

wyrobów długich

z aluminium w Polsce

w 2021 r.
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przy spie szy pra cę i po zwo li zre du ko wać ne -
ga tyw ny wpływ na śro do wi sko. Do głów nych
za let wy ko rzy sta nia pro fi li alu mi nio wych na -
le żą rów nież:

pro sty i szyb ki mon taż,
wy ko rzy sta nie ak ce so riów, któ re w ca ło ści

pod da wa ne są re cy klin go wi,
róż no rod ność wy koń cze nia pro fi li,
wy daj na wen ty la cja,
unor mo wa ny sys tem mo co wań (zgod nie

z normami PN -EN -515, PN -EN -573),

moż li wość za mon to wa nia na da chu o zróż -
ni co wa nym po zio mie na chy le nia,

uni wer sal ne za sto so wa nie przy nie mal
każ dym ro dza ju bla chy.

Oświe tle nie
Pro fi le alu mi nio we bar dzo czę sto wy ko -

rzy sty wa ne są do przy go to wa nia oświe tle nia
prze my sło we go. Ele men ty te ma ją za sto so -
wa nie rów nież przy za bez pie cze niu ża ró wek
uspraw nia ją cych ho dow lę ro ślin; pro fi le uła -

twią też mon taż oświe tle nia po wierzch ni
han dlo wych oraz eks po zy cji i spraw dzą się
ja ko za bez pie cze nie świa tła awa ryj ne go
umiesz czo ne go w ko ry ta rzach, stre fach ewa -
ku acyj nych czy przej ściach.

Fi nal S.A. wy ko nu je tak że pro fi le z alu mi -
nium, któ re wy ko rzy sty wa ne są przy pro -
duk cji plo te rów fre zu ją cych oraz dru ka rek
do tek sty liów. Ak ce so ria z me ta lu to do sko -
na ły su ro wiec do wy dzie la nia stref bez pie -
czeń stwa na ha li pro duk cyj nej, wy ty cza nia
sta no wisk ro bot ni czych oraz stref pra cy ma -
szyn i urzą dzeń. Pro fi le wy ko rzy stu je się do -
dat ko wo przy za bez pie cze niu urzą dzeń
przed ze wnętrz ny mi czyn ni ka mi.

Ak ce so ria alu mi nio we po wszech nie uży -
wa ne są też w in nych bran żach, ta kich jak:

prze mysł spo żyw czy – do pro duk cji urzą -
dzeń chłod ni czych i in nych kom po nen tów
do tych urzą dzeń, a tak że pro fi le wy ko rzy -
sty wa ne przy wę dze niu wę dlin.

ener ge ty ka – oprócz fo to wol ta iki Fi nal S.A.
zaj mu je się pro duk cją pła sko wni ków do uzie -
mie nia ze sto pów 1070 oraz złą czek li nii wy -
so kie go na pię cia ze sto pu 6082.

trans port – pro fi le wy ko rzy sty wa ne są
do za bu dów kon te ne ro wych, chłod ni, a tak że
przy za bu do wie plan de ko wej oraz skrzy nio -
wej.

Nie zwy kłe wła ści wo ści alu mi nium zo sta ły
za uwa żo ne i do ce nio ne w wie lu bran żach.
Dziś bez te go cen ne go me ta lu trud no by się
obejść, a do pa so wa ne pro fi le i kształ tow ni ki
moż na zna leźć w wie lu ga łę ziach prze my słu. 

Rusz to wa nie z alu mi nium
Alu mi nium bar dzo czę sto wy ko rzy sty wa ne
jest do pro duk cji ele men tów rusz to wa -
nia – ta kie roz wią za nie znacz nie uła twi pra -
cę i za pew ni bez pie czeń stwo. Dzię ki od po -
wied nie mu wy wa że niu ele men tów, lek kiej
kon struk cji i ła two ści mon ta żu moż na za osz -
czę dzić na tym spo ro cza su. 

Kon struk cje sce nicz ne
Wy da rze nia kul tu ral ne mu szą mieć od po -
wied nią opra wę, dla te go alu mi nio we ak ce so -
ria ma ją tu czę ste za sto so wa nie, szcze gól nie
do przy go to wa nia kra tow nic oraz in nych ele -
men tów kon struk cji sce nicz nych. Du że zna -
cze nie ma lek kość sto pów alu mi nium, któ ra
po zwa la spraw nie roz ło żyć i prze trans por to -
wać ele men ty sce ny.

Alu mi nium od zna cza się rów nież wy trzy -
ma ło ścią – so lid ne ru ry alu mi nio we za pew -
nią bez pie czeń stwo użyt ko wa nia sce ny,
a kra tow ni cy moż na użyć wie lo krot nie. Jest

przy tym od por ny na zróż ni co wa ne wa run ki
at mos fe rycz ne i z te go po wo du słu ży do two -
rze nia po de stów sce nicz nych czy ba rie rek
za bez pie cza ją cych im pre zy po lo we.

Fo to wol ta ika
Po li ty ka pro eko lo gicz na pań stwa oraz ko rzy -
ści, któ re pły ną ze sto so wa nia od na wial nych
źró deł ener gii, co raz czę ściej prze ko nu ją
klien tów do mon ta żu pa ne li fo to wol ta icz -
nych. Od po wied nio przy go to wa na elek trow -
nia mo że po kryć cał ko wi te za po trze bo wa nie
go spo dar stwa na prąd. Jak się oka zu je, tak -
że w tej bran ży pro fi le alu mi nio we ma ją sze -
ro kie za sto so wa nie.

Pa ne le fo to wol ta icz ne czę sto in sta lo wa ne
są na za da sze niu, gdzie li czy się zmi ni ma li zo -
wa nie cię ża ru, dla te go pro fi le alu mi nio we są
wów czas naj lep szym roz wią za niem. Su ro -
wiec słu ży do przy go to wa nia klem koń co -
wych i łącz ni ków, na któ rych bez po śred nio
umiesz cza ne są pa ne le fo to wol ta icz ne.
Fi nal S.A. pro po nu je przy go to wa nie kom plek -
so wych sys te mów ak ce so riów, w peł ni do pa so -
wa nych do pro jek tu mon to wa nej elek trow ni.

Ko rzy ści z wy ko rzy sta nia pro fi li alu mi nio -
wych jest wie le – ich uży cie z pew no ścią

Ma te riał o ta kich atu tach przy da się
w wie lu ob sza rach bu dow nic twa. W no -

wo cze snych biu row cach, po kry tych szkla ny -
mi ścia na mi, pro fi le alu mi nio we są nie zwy -
kle prak tycz ne. Ich lek kość, a jed no cze śnie
wy trzy ma łość umoż li wia ją swo bod ne łą cze -
nie ele men tów kon struk cyj nych przy nie -
wiel kim stop niu blo ko wa nia świa tła ze -
wnętrz ne go. 

W po łą cze niu ze szkla ny mi ścia na mi,
nada to wnę trzu nie po wta rzal ne go kli ma tu.

Pro fi le alu mi nio we ma ją rów nież in ne za -
le ty – przy go to wa nie kon struk cji z ich po mo -
cą mo że ob ni żyć kosz ty, po nad to su ro wiec
za pew nia do sko na łą izo la cję ter micz ną i aku -
stycz ną. Dzię ki du żej ła two ści mo de lo wa nia
me ta lu Fi nal S. A ofe ru je pro fi le alu mi nio we
w każ dym wy ma ga nym kształ cie do kon -
struk cji okien, drzwi, wi tryn czy fa sad alu mi -
nio wych. Z pro fi li alu mi nio wych moż na rów -
nież przy go to wać ba rier ki i ba lu stra dy bal ko -
no we oraz so lid ne bra my ga ra żo we.

Profile aluminiowe Final S.A. – rozwią zania dla przemysłu
Nowoczesne konstrukcje wymagają zaawansowanych materiałów – profile aluminiowe
mają szereg przydatnych cech, które umożliwiają ich wszechstronne zastosowanie.
Odporność na warunki atmosferyczne, lekkość oraz wytrzymałość. 

Przygotowanie konstrukcji
z wykorzystaniem profili
aluminiowych może obniżyć
koszty, ponadto materiał ten
zapewnia doskonałą izolację
termiczną i akustyczną.

Odpowiednio dopasowane profile
i kształtowniki aluminiowe

można znaleźć w wielu
gałęziach przemysłu.

Lekkość, a jednocześnie wytrzymałość profili
aluminiowych umożliwiają swobodne łączenie
elementów konstrukcyjnych.

Panele fotowoltaiczne często instalowane są na zadaszeniu, gdzie liczy się zminimalizowanie ciężaru.
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RYNEK ALUMINIUM W POLSCE 2021 RAPORT 

WRAZ Z POPRAWĄ KONDYCJI RYNKU AUTOMOTIVE UROSŁA BRANŻA DOSTARCZAJĄCA ALUMINIUM NA POTRZEBY

PRODUKCJI KOMPONENTÓW DLA MOTORYZACJI. 

Sektor aluminium odlewniczego

Kra jo we zu ży cie jaw ne alu mi nium od lew ni cze go
(alu mi nium nie obro bio ne pla stycz nie z wy łą cze -

niem su row ca wy ko rzy sty wa ne go do dal sze go prze -
twór stwa, np. wal co wa nia lub wy ci ska nia) wy nio sło
w 2021 r. 475 tys. ton. Li cząc rok do ro ku, wzrost zu ży -
cia się gnął 13 proc. Był on moż li wy z jed ne go głów ne -
go po wo du. Mia no wi cie bran ża mo to ry za cyj na, czy sze -
rzej – trans por to wa, od ro dzi ła się po nie zwy kle trud -
nym pan de micz nym ro ku 2020. 

Re kor do we wy ni ki
– Po czą tek 2021 r. przy niósł naj wyż sze jak do tąd
wiel ko ści pro duk cji w gru pie Alu me tal. Ma my do czy -
nie nia z bar dzo wy so kim po py tem w prze my śle mo to -
ry za cyj nym. Za kła dam, że ob ser wu je my efekt utra co -
nej w wy ni ku lock dow nu pro duk cji z 2020 r., jak i od -
re ago wa nie kon su men tów. Mam też wra że nie, że
na ryn ku na stą pi ła pew na struk tu ral na zmia na. Lo kal -
ni pro du cen ci, z uwa gi na bli skość i szyb kość re ali za -
cji za mó wień, zy ska li na war to ści w łań cu chu do -
staw – wy ja śnia ła na ła mach „No wej Sta li” (ma -
rzec 2021 r.) Agniesz ka Drzyż dżyk, pre zes Alu me ta -
lu, jed ne go z naj więk szych w Eu ro pie do staw ców
wtór nych alu mi nio wych sto pów od lew ni czych.

Opi sa na przez nią sy tu acja ryn ko wa nie zmie ni ła
się do koń ca 2021 r. W efek cie Alu me tal mógł po -
chwa lić się re kor do wy mi wy ni ka mi. Od stycz nia
do wrze śnia gru pa sprze da ła 176,5 tys. ton sto pów
alu mi nio wych. W ana lo gicz nym okre sie 2020 r. by ło
to za le d wie nie speł na 110 tys. ton. Przy cho dy spół ki
się gnę ły 1,6 mld zł (0,7 mld zł), wy nik EBIT DA nie -
mal 165 mln zł (62,1 mln zł), a wy nik net to po szy bo -
wał do pra wie 120 mln zł (31,6 mln zł). Zna ko mi te
wy ni ki sprze da ży po zwo lą Alu me ta lo wi prze kro czyć
za pi sa ne w stra te gii spół ki za ło że nia, we dług któ rych
w 2022 r. ma ona do star czyć na ry nek 250 tys. ton

sto pów alu mi nio wych. Już dziś wia do mo, że bę dzie to
wię cej. 

Agniesz ka Drzyż dżyk przy zna je,  że kie ro wa na
przez nią fir ma zy sku je nie tyl ko dzię ki od ra dza ją cej
się ko niunk tu rze w mo to ry za cji, ale też w wy ni ku zdo -
by wa nia co raz więk szej czę ści eu ro pej skie go ryn ku.
Oka zu je się bo wiem, że niektórzy za chod nio eu ro pej -
scy pro du cenci alu mi nio wych sto pów od lew ni czych,
w wy ni ku kry zy su z 2020 r., po sta no wi ła ogra ni czyć
lub za mknąć swo ją dzia łal ność. Ich miej sce za jął do -
staw ca z Pol ski. W efek cie, mi mo wy raź ne go spad ku
re je stra cji sa mo cho dów na Sta rym Kon ty nen cie, ja ki
miał miej sce w trze cim kwar ta le 2021 r. (kry zys wy -
wo ła ny bra ka mi w do stęp no ści kom po nen tów do pro -
duk cji), Alu me tal wciąż po pra wiał swo je wy ni ki. Jest
to tak że re zul tat prze my śla nej stra te gii spół ki, któ ra
chce zmniej szyć swo je uza leż nie nie od sek to ra au to -
mo ti ve i roz wi ja sprze daż do in nych seg men tów, np.
hut ni cze go (sto py wstęp ne), bu dow la ne go, AGD, elek -
tro tech nicz ne go. 

Ko rzyst ne tren dy
W świa to wej, a szcze gól nie eu ro pej skiej mo to ry za cji
trwa re wo lu cja zwią za na z elek tro mo bil no ścią, czy li
prze cho dze niem na al ter na tyw ne wo bec spa li no wych
na pę dów mon to wa nych w sa mo cho dach. Trend ten
jest ko rzyst ny dla do staw ców kom po nen tów alu mi nio -
wych. To one bo wiem świet nie się spraw dza ją w no -
wych kon struk cjach po jaz dów. 

Moż na więc śmia ło za ło żyć, że w naj bliż szych la -
tach po pyt na alu mi nium od lew ni cze bę dzie rósł. Wie -
dzą o tym nie tyl ko wła dze wspo mi na ne go Alu me ta lu,
ale też in nych firm z bran ży. Na przy kła d gru pa Hy dro
po in for mo wa ła nie daw no, że prze zna czy 60 mln ko -
ron nor we skich na bu do wę no we go pie ca do pro duk cji
sto pów od lew ni czych w od dzia le w nor we skim Sun n -
dal. Dzię ki in we sty cji po ten cjał pro duk cyj ny za kła du
wzro śnie o 35 tys. ton sto pów rocz nie, któ rych od bior -
ca mi bę dą przede wszyst kim bu dow nic two i prze mysł
mo to ry za cyj ny. No wy piec ma zo stać od da ny do użyt -
ku w pierw szym kwar ta le 2023 r. In we sty cje za po -
wia da rów nież au striac ka fir ma Ham me rer Alu mi -
nium In du stries (HAI). Kosz tem 4,5 mln eu ro wy bu du -
je ona trze ci piec do prze to pu alu mi nium w ru muń -
skim od dzia le w miej sco wo ści San ta na. Dzię ki in we -
sty cji po ten cjał pro duk cyj ny za kła du w za kre sie prze -
to pu alu mi nium zwięk szy się do 250 tys. ton rocz nie.
HAI do star cza za rów no sto py na po trze by pro duk cji
wy ro bów pła skich, wyciskanych, jak i do ce lów od lew -
ni czych. NS

475
tys. ton

wyniosło krajowe zużycie

jawne aluminium

odlewniczego w 2021 r.

POLSKI RYNEK ALUMINIUM ODLEWNICZEGO*

Rok Zużycie jawne Zmiana r./r.
(tys. ton) (proc.)

2017 522 16

2018 527 1

2019 499 -5

2020 422 -15

2021** 475 13

* Aluminium nieobrobione plastycznie z wyłączeniem aluminium
niestopowego oraz aluminium w postaci kęsisk płaskich i kęsów 
** Prognoza

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Aluminium, SpotData
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JAN BYR CZEK, DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY
Wpro wa dzo ne przez UE roz po rzą dze nie an ty dum pin go we na kła da ją ce cło na wy ro by alu mi nio we po cho dzą ce
z Chin w ogrom nym stop niu przy czy ni ło się do na głe go wzro stu za po trze bo wa nia na alu mi nium tło czo ne na te -
re nie Eu ro py, w tym w Pol sce. Pro du cen ci, chcąc wy ko rzy stać okres pro spe ri ty, zwięk sza ją mo ce i chęt nie in we -
stu ją w in fra struk tu rę ma szy no wą. Dru gim bar dzo istot nym czyn ni kiem na pę dza ją cym au to ma ty za cję jest pro -
blem ka dro wy – nie do bór wy kwa li fi ko wa nych osób na ryn ku pra cy. Wszyst ko to spra wia, iż od czu wal ny jest
zwięk szo ny po pyt na po je dyn cze ma szy ny oraz ca łe cią gi pro duk cyj ne wy po sa żo ne w naj no wo cze śniej sze urzą -
dze nia ste ro wa ne nu me rycz nie. Im wyż szy sto pień zauto ma ty zo wa nia da ne go przed się bior stwa, tym mniej od -
czu wal ny jest pro blem bra ku rąk do pra cy.

Czas dużych inwestycji 
O tym, jak sytuację w branży aluminium pOstrzegają przedstawiciele firm z jej OtOczenia biznesOwegO,

mówią eksperci fimtec-pOlska – prOducenta maszyn i urządzeń dO Obróbki prOfili aluminiOwych.

RA FAŁ CZER WIŃ SKI, DYREKTOR HANDLOWY
Wzrost ocze ki wań klien tów co do ja ko ści i no wo cze sno ści wpro wa dza nych roz wią zań tech no lo gicz nych oraz
dy na micz nie zmie nia ją ce się oto cze nie pro wa dzo nych przed się biorstw sta no wią si łę na pę do wą dla świa do -
mych pro du cen tów ma szyn w po szu ki wa niu no wych roz wią zań mo gą cych spro stać co raz wyż szym ocze ki wa -
niom pro du cen tów sto lar ki otwo ro wej. No wo cze sne li nie pro duk cyj ne są nie odzow nym ele men tem dzia ła nia
roz wi ja ją cych się przed się biorstw. Od po wied nio za pro jek to wa ne i wdro żo ne ma szy ny oraz ca łe cią gi tech no lo -
gicz ne wpły wa ją na zwięk sze nie wy daj no ści pro duk cji oraz zmniej sze nie kosz tów funk cjo no wa nia przed się -
bior stwa. Po zwa la ją na wy two rze nie no wo cze snych pro duk tów, któ re tra fia ją do koń co we go od bior cy. Pro duk -
tów speł nia ją cych co raz bar dziej wy śru bo wa ne nor my bu do wla ne. Ta kim świa do mym do staw cą ma szyn i peł -
nych li nii pro duk cyj nych jest FIM TEC -POL SKA. Ma ona w ofer cie in no wa cyj ne roz wią za nia swo je go part ne ra
FOM In du strie, li de ra w pro duk cji ma szyn do sto lar ki alu mi nio wej i sta lo wej. 
Nie tyl ko sa me urzą dze nia się zmie nia ją, nie ustan nie wpro wa dza my też no we wer sje opro gra mo wa nia ste ru ją -
ce go i za rzą dza ją ce go pro ce sa mi na li niach pro duk cyj nych. W tym ro ku swo ją pre mie rę mia ło opro gra mo wa nie
kon tro lu ją ce za cho dzą ce pro ce sy pro duk cyj ne w ma szy nach do alu mi nium i sta li LO LA, wraz z apli ka cja mi po -
zwa la ją cy mi na kon tro lę ak tu al ne go sta tu su po szcze gól nych urzą dzeń na urzą dze niach mo bil nych.
Pla ny roz wo jo we po szcze gól nych przed się biorstw na szej bran ży mu szą uwzględ niać szyb ko ro sną ce ce ny
kom po nen tów pro duk cyj nych, nie pew ność do staw tych ele men tów, bez po śred nio zwią za nych z prze ry wa niem
się łań cu chów do staw świa to wych, pod sta wo wych wy ro bów i pół pro duk tów. Nie bez pie czeń stwa z te go wy ni -
ka ją ce do ty czą rów nież pro du cen tów ma szyn. Aby zmi ni ma li zo wać to ry zy ko, two rzo ne są na bie żą co ma ga -
zy ny pod ze spo łów, tak by po kryć za po trze bo wa nie przy szłych pla nów in we sty cyj nych na szych klien tów. 

RYNEK ALUMINIUM W POLSCE 2021 RAPORT 

AD RIAN BAR TEC KI, DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY
Za uwa żal nym tren dem jest wzrost za po trze bo wa nie na co raz bar dziej za awan so wa ną tech no lo gię. Z ro ku na rok
od no to wu je my co raz więk szą sprze daż centrów ob rób czo -tną cych, ta kich jak LMT65 oraz LMX650. Ich ce chą
cha rak te ry stycz ną jest pra ca w try bie po to ko wym, co ozna cza, że cię cie i ob rób ka wy ko ny wa ne są au to ma tycz -
nie z jed ne go uchwy ce nia sztan gi pro fi lu. Je ste śmy wów czas w sta nie nie tyl ko uzy skać znacz nie więk szą wy -
daj ność, ale rów nież zmi ni ma li zo wać błę dy pro duk cyj ne. A co rów nie istot ne, unie za leż nić się w du żym stop -
niu od czyn ni ka ludz kie go. Nie zmien nie dużym za in te re so wa niem ze stro ny pro du cen tów cie szą się po szcze -
gól ne urzą dze nia, ta kiej jak pi ły dwu gło wi co we z se rii pro duk cyj nej BLITZ, 3- i 4-osio we cen tra ob rób cze z se rii
mo de lo wej FMC czy prze my sło we cen tra ob rób cze AXEL 4 i AXEL 5. W bran ży pro du cen tów sto lar ki otwo ro wej
ol brzy mim za in te re so wa niem cie szy się pierw sza pol ska w peł ni nu me rycz na za gnia tar ka na ro ży DCM1. 


