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Udzia∏ Azji w Êwiatowej produkcji cementu w ro-

ku 2003 wyniós∏ 67%. W Chinach, b´dàcych 

obecnie najwi´kszym producentem cementu,

wyprodukowano go 862 miliony ton, co 

stanowi∏o 41% produkcji Êwiatowej. Podob-

nie dynamicznie wzrasta produkcja w innych 

rozwijajàcych si´ krajach Azji, jak Indie czy Taj-

landia. W pozosta∏ych regionach Êwiata produk-

cja cementu wzrasta w znacznie wolniejszym 

tempie, wzgl´dnie utrzymuje si´ nawet na nie-

zmienionym poziomie. Wyjàtkiem jest tu Afryka, 

legitymujàca si´ wy˝szym tempem przyrostu pro-

dukcji, jednak jej udzia∏ w Êwiatowej produkcji 

cementu jest ma∏y, wynosi tylko 4,1%.

Na tle Êwiatowej wielkoÊci produkcji cementu, 

produkcja europejskiego przemys∏u cementowe-

go wyglàda dosyç skromnie. Udzia∏ Europy (bez 

Wspólnoty Niepodleg∏ych Paƒstw) w Êwiatowej 

produkcji cementu wyniós∏  14,4%, z czego 13,9% 

przypada∏o na kraje b´dàce cz∏onkami Europej-

skiego Stowarzyszenia Cementowego CEMBUREAU 

(10,3% na kraje b´dàce w 2003 roku cz∏onkami 

Unii Europejskiej), 0,5% na pozosta∏e kraje. 

Najwi´ksi producenci cementu w Europie to: 

Niemcy, W∏ochy, Hiszpania, Turcja, Francja, Gre-

cja. W ostatnim dziesi´cioleciu wielkoÊç produk-

cji europejskiego przemys∏u utrzymuje si´ w za-

sadzie na podobnym poziomie, rz´du 270 milio-

nów ton rocznie. Przewiduje si´, ̋ e równie˝ w 

roku 2004 b´dzie ona podobna. Nast´pujà jed-

nak du˝e zmiany, jeÊli chodzi o wielkoÊç zu˝ycia 

cementu i jego produkcj´ w poszczególnych 

krajach. Wzrost produkcji i zu˝ycia cementu 

nastàpi∏ g∏ównie w Hiszpanii, Portugalii, Grecji 

i Turcji. Natomiast w krajach, w których wielkoÊç 

produkcji cementu od lat utrzymywa∏a si´ na wy-

sokim poziomie, jak Niemcy, Francja czy Wielka 

Brytania, produkcja utrzymuje si´ od kilku lat na 

podobnym poziomie, a nawet maleje. 

Przemys∏
cementowy

w Europie i na Êwiecie

Produkcja cementu na Êwiecie nieustannie 

wzrasta. W ostatnim dziesi´cioleciu 

zwi´kszy∏a si´ ona o oko∏o 50%. W 2003 

roku wyprodukowano na Êwiecie 1940 

milionów ton cementu. Tak szybki wzrost 

Êwiatowej produkcji wynika przede wszystkim 

z dynamicznego rozwoju przemys∏u 

cementowego w krajach Azji.
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Historycznie Europa, wraz ze Stanami Zjednoczo-

nymi i Japonià, by∏a regionem Êwiata, w którym 

zu˝ywano najwi´ksze iloÊci cementu. Przek∏ada 

si´ to na stan posiadania wszelkiego rodza-

ju budowli i infrastruktury w tych regionach, 

wyprzedzajàcy pod tym wzgl´dem inne regio-

ny Êwiata. Stàd te˝ zapotrzebowanie na cement 

w Europie wzrasta wolniej, a nawet ma tendencj´ 

do stabilizacji.  Mimo to Êrednie zu˝ycie cemen-

tu w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca w Euro-

pie jest nadal o ponad 50% wy˝sze ni˝ na Êwiecie. 

W krajach cz∏onkowskich CEMBUREAU w roku 

2003 wynios∏o ono Êrednio 467 kg na mieszkaƒca, 

w porównaniu do Êredniej Êwiatowej wynoszàcej 

304 kg/mieszkaƒca. W nadchodzàcych latach 

oczekiwaç nale˝y dalszego wzrostu produkcji ce-

mentu na Êwiecie, jednak udzia∏ europejskiego 

przemys∏u w tej produkcji b´dzie mala∏. 

Dziedzinà, w której europejski przemys∏ ce-

mentowy przoduje na Êwiecie, jest jego po-

ziom techniczny. Pod tym wzgl´dem z Europà 

mo˝e kurowaç tylko kilka krajów Êwiata, jak Ja-

ponia czy Korea Po∏udniowa. Cement w Euro-

pie produkowany jest praktycznie wy∏àcznie 

energooszcz´dnà metodà suchà. W krajach 

cz∏onkowskich CEMBUREAU zu˝ycie energii 

cieplnej na wypalanie klinkieru wynosi Êrednio 

oko∏o 3700 kJ/kg, a  w najnowszych instala-

cjach piecowych niewiele ponad 3000 kJ/kg. 

Dla porównania, w Chinach ponad 500 milio-

nów ton klinkieru cementowego (dwa razy wi´cej 

ni˝ produkcja w ca∏ej Europie) wypalane jest 

w przestarza∏ych technicznie piecach szybo-

wych, charakteryzujàcych si´ stosunkowo wyso-

kim zu˝yciem ciep∏a. 

Priorytetowe znaczenie dla przemys∏u majà spra-

wy ochrony Êrodowiska. W tym zakresie od-

notowano znaczàce sukcesy. Przemys∏ rady-

kalnie ograniczy∏ emisj´ py∏ów i gazów do at-

mosfery, a tak˝e zagospodarowa∏ powa˝ne 

iloÊci odpadów z innych dzia∏ów gospodarki, 

wykorzystujàc je jako surowce wtórne lub pali-

wa zast´pcze. Dzia∏ania te sà elementem reali-

zowanej z powodzeniem przez przemys∏ strate-

gii zrównowa˝onego rozwoju, zgodnie z którà 

dà˝enie do osiàgni´cia jak najlepszego wyni-

ku ekonomicznego ma równorz´dne znaczenie ze 

sprawami ochrony Êrodowiska i szeroko rozumia-

nej troski o pracownika. 

Organizacjà reprezentujàcà europejski przemys∏ 

cementowy jest Europejskie Stowarzyszenie Ce-

mentowe CEMBUREAU. Siedziba CEMBUREAU 

znajduje si´ w Brukseli. Wed∏ug stanu na dzieƒ 

1 stycznia 2005 jego cz∏onkami jest 25 krajo-

wych stowarzyszeƒ producentów cementu. Sà to 

stowarzyszenia z krajów Unii Europejskiej (poza 

Cyprem, Litwà, Maltà i S∏owacjà) oraz Turcji, Nor-

wegii, Szwajcarii, Rumunii i ̧ otwy, te dwa ostat-

nie jako cz∏onkowie stowarzyszeni.

Kraje, których stowarzyszenia sà cz∏onkami CEM-

BUREAU, wyprodukowa∏y w 2003 roku 267 milio-

nów ton cementu. Stanowi∏o to 13,9% produk-

cji Êwiatowej. Bran˝e cementowe tych krajów 
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zatrudniajà ∏àcznie oko∏o 80.000 pracowników.

G∏ówny cel, jakim jest dzia∏anie w interesie

swoich cz∏onków, CEMBUREAU realizuje po-

przez aktywnà reprezentacj´ przemys∏u na are-

nie europejskiej i mi´dzynarodowej. Dzia∏ania te 

obejmujà g∏ównie:

– przedstawianie i propagowanie stanowiska 

przemys∏u we wszystkich sprawach, szczegól-

nie dotyczàcych polityki rozwoju w zakresie 

technologii, ochrony Êrodowiska, wykorzysta-

nia energii i promocji produktów

– utrzymywanie sta∏ego dialogu z instytu-

cjami Unii Europejskiej, organizacjami 

mi´dzynarodowymi i innymi stowarzyszeniami.

Dzia∏alnoÊç stowarzyszeƒ cz∏onkowskich CEMBU-

REAU wspiera poprzez:

– tworzenie platformy do ich wspó∏pracy na 

szczeblu mi´dzynarodowym oraz forum do wy-

miany doÊwiadczeƒ

– propagowanie korzyÊci, jakie spo∏eczeƒstwom 

przynosi przemys∏ cementowy i jego produkty

– wspó∏dzia∏anie z przemys∏em cementowym dla 

jego rozwoju w sposób zrównowa˝ony i zgod-

ny z obowiàzujàcymi regulacjami prawnymi.

Polska jest cz∏onkiem CEMBUREAU od roku 1993. 

Od roku 1999 ma status cz∏onka posiadajàcego 

pe∏ne prawa w organizacji. W 2005 roku w czerw-

cu nasze stowarzyszenie b´dzie gospodarzem 

i organizatorem Walnego Zgromadzenia CEMBU-

REAU, w którym wezmà udzia∏ przedstawiciele 

wszystkich krajów cz∏onkowskich, w∏adze CEM-

BUREAU i w∏adze najwi´kszych koncernów ce-

mentowych.
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