KRUSZYWA NATURALNE W UNII EUROPEJSKIEJ – PRODUKCJA W LATACH 1980–2011
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Streszczenie
Celem pracy by³o zbadanie wielkoœci produkcji kruszyw naturalnych w krajach Unii Europejskiej
na przestrzeni ostatniej dekady. W najnowszej historii rozwoju produkcji kruszyw w krajach europejskich mo¿na wyró¿niæ dwa podstawowe okresy: okres przedkryzysowy do oko³o 2005 roku i okres
zaznaczaj¹cego siê œwiatowego kryzysu finansowo-gospodarczego po roku 2008. Sektor produkcji
kruszyw w Europie wytwarza rocznie oko³o 3 mld Mg kruszyw o wartoœci oko³o 20 mld euro.
Zdecydowana wiêkszoœæ kruszyw (oko³o 91%) pochodzi ze z³ó¿ naturalnych, w tym kruszywa
³amane – 50,0%, a kruszywa ¿wirowo-piaskowe – 41,0%. Na pozosta³¹ czêœæ sk³adaj¹ siê kruszywa
pochodz¹ce z recyklingu (oko³o 5%) oraz kruszywa morskie i sztuczne (po oko³o 2%). Przemys³
kruszyw w Europie obejmuje oko³o 17 tys. firm pozyskuj¹cych kruszywo w oko³o 29 tys. kopalñ
i odkrywek, zatrudniaj¹c bezpoœrednio i poœrednio oko³o 280 tys. osób. Przeprowadzona analiza
wykaza³a przede wszystkim, ¿e w Unii Europejskiej oraz w krajach stowarzyszonych z UEPG iloœæ
wytwarzanych kruszyw w poszczególnych krajach wykazuje zmienne tendencje, zarówno wzrostowe
jak i spadkowe, a w znacznej grupie krajów pozostaje na mniej wiêcej sta³ym poziomie. Obraz ten
zosta³ jednak zak³ócony œwiatowym kryzysem ekonomicznym, w wyniku którego produkcja kruszyw
w wiêkszoœci krajów europejskich uleg³a po 2008 roku zmniejszeniu i niestety, tendencja ta trwa nadal
chocia¿ z ró¿nym natê¿eniem. Na tym tle Polska wyró¿nia siê korzystnie z systematycznie rosn¹c¹
(do roku 2011) produkcj¹ kruszyw. Œrednia europejska produkcji kruszyw na mieszkañca wynosi³a
w 2011 oko³o 5,8 Mg/osobê i w porównaniu do 2006 roku (7 Mg/mieszkañca) spad³a o ponad 17%.
W Polsce w latach 2006–2011 produkcja kruszyw wzros³a z oko³o 4,4 Mg/osobê do 9,1 Mg/osobê,
a wiêc o oko³o 107%. Du¿y wp³yw mia³a na to rekordowa produkcja kruszyw w 2011 roku w iloœci
345 mln Mg (wzrost w porównaniu do 2010 r o 36,9%).

