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Analiza importu wyrobów aluminium do 

Polski: stan obecny i prognozy  



Plan prezentacji 

• 1. Wprowadzenie 

• 2. Cena aluminium  

• 3. Import i eksport wyrobów aluminium 

• 4. Perspektywy 

 



Światowa produkcja aluminium 



Analiza historyczna ceny aluminium 

1. I poł XX w. sektor wojskowy 

2. Nowe zastosowania 
(motoryzacja, lotnictwo cywilne, 
budowa statków, kolejnictwo, 
budownictwo, sprzęt AGD) 

3. Kryzysy naftowe (1973, 1979-
1982) 

4. Wzrost ceny energii elektrycznej 

5. Upadek ZSRR (1991) 

6. Kryzysy finansowe (1998, 2008) 

7. Boom surowcowy 2006 

 



 Kluczowe czynniki kształtujące  
cenę aluminium 

• Eksport surowca z Chin  
(w 2016 r. – 55% światowej produkcji) 

• Koszty energii elektrycznej 
• Koszty transportu metalu do miejsca przeznaczenia  

oraz poziom zapasów 
• Koniunktura w branżach, z którymi jest on związany 
• Współbieżne ceny metali 
• Notowania kursów walutowych 
• Wzrost gospodarczy krajów dynamicznie  

rozwijających się np. Indii 
• Wpływ światowego systemu  

finansowego 
• Kapitał spekulacyjny 
• Recykling aluminium 
• Zastosowania kompozytów zastępujących  

aluminium 



Prognozy cen aluminium 

• Prezentacje giełdowe oraz prognozy banków 
inwestycyjnych wskazują na to, że popyt na aluminium 
będzie się zwiększał. 

• Prognozy krótkoterminowe mówią o ustabilizowaniu się 
cen aluminium. 

• W ujęciu trendów długookresowych  
można prognozować dalszy,  
stabilny wzrost cen surowca.   



Główne kierunki i wartość aluminium 
importowanego do Polski 
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Udział wartości wyrobów z aluminium 
importowanych do Polski w 2014 r. 
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sztabów, prętów i kształtowników (CN 7604) 

drutów aluminiowych (CN 7605) 

blach grubych, cienkich oraz taśm o grubości >0,2 mm (CN 

7606) 
folii aluminiowych o grubości <=0,2 mm (CN 7607) 

rur i przewodów rurowych (CN 7608) 

łączników rur i przewodów rurowych (CN 7609) 

konstrukcji z aluminium oraz części (bez budynków 

prefabrykowanych) (CN 7610) 
zbiorników, cystern, kadzi oraz innych pojemników (CN 

7611) 
beczek, bębnów, puszek i skrzynek aluminiowych o 

pojemności <= 300 litrów (CN 7612) 
artykułów gospodarstwa domowego, części i wyrobów 

sanitarnych z aluminium (CN 7615) 
pozostałych artykułów z aluminium (CN 7616) 



Główne kierunki i wartość aluminium 
eksportowanego z Polski 
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Udział wartości wyrobów z aluminium 
eksportowanych do Polski w 2014 r. 
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sztabów, prętów i kształtowników (CN 7604) 

drutów aluminiowych (CN 7605) 

blach grubych, cienkich oraz taśm o grubości >0,2 mm (CN 7606) 

folii aluminiowych o grubości <=0,2 mm (CN 7607) 

rur i przewodów rurowych (CN 7608) 

konstrukcji z aluminium oraz części (bez budynków 

prefabrykowanych) (CN 7610) 

beczek, bębnów, puszek i skrzynek aluminiowych o pojemności <= 

300 litrów (CN 7612) 

skrętek, kabli, taśm plecionych z aluminium, nieizolowanych 

elektrycznie (CN 7614) 

artykułów gospodarstwa domowego, części i wyrobów sanitarnych z 

aluminium (CN 7615) 

pozostałych artykułów z aluminium (CN 7616) 



Wnioski 

• Prognozowany jest światowy wzrost popytu na aluminium i jego 
wyroby. 

• Polska jest zdecydowanie importerem  
netto aluminium i wyrobów aluminiowych –  
wartość importu znacznie przewyższa eksport. 

• Perspektywa dla rozwoju: polski rynek  
aluminium rośnie w tempie kilku  
procent rocznie. 

• Obserwowany jest stabilny wzrost rynku profili  
aluminiowych, skrętek i kabli, konstrukcji z  
aluminium, bębnów, beczek, puszek.  

• Rozwój  
recyklingu aluminium. 
 
 



 

 

• Dziękuję za uwagę! 


