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1.1.  Polska piątym producentem odlewów w Europie 
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Krajowy przemysł wytwarza corocznie około 1 mln ton odlewów i notuje 

wzrosty na poziomie 1 proc. r/r. Wg szacunków Instytutu Odlewnictwa daje nam 

to 1 proc. * udział w globalnym rynku. 

 Pod względem produkcji odlewów Polska zajmuje 5. miejsce w Unii 

Europejskiej, 8. w Europie i 16. na świecie. 

 Od dziesięciu lat ponad połowa wyrobów trafia na eksport, w 2015 roku udział 

eksportu wyniósł aż 62 proc.  

W porównaniu ze światową strukturą produkcji odlewów, w Polsce przerabia 

się ponad dwukrotnie więcej stopów aluminium, a znacznie mniej żeliwa 

sferodailnego i ciągliwego.  

 W Polsce działa ok. 390 odlewni – wynika z szacunków Instytutu Odlewnictwa –

i 90 proc. z nich należy do sektora MŚP. W 2015 roku zatrudnienie kształtowało 

się na poziomie  24 tys. osób.  

Na globalnym rynku odlewów przodują Chiny, które od 2000 roku zwiększyły 

produkcję o 300 proc. i obecnie ich udział to 45 proc. światowego rynku.  

*Dane szacunkowe Instytutu Odlewnictwa.  



 

  

 

 

 

1.2.  Produkcja odlewów kolejny rok z rzędu utrzymuje się powyżej 1 mln ton 
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 Po roku 2009, który przyniósł gwałtowne załamanie produkcji, zarówno  

w Polsce, jak i na globalnym rynku odlewniczym i dynamicznych wzrostach 

produkcji i eksportu w latach 2010-2011, produkcja odlewów w Polsce utrzymuje 

się na poziomie ponad 1 mln ton rocznie.  

 Analizując rok do roku, dynamika eksportu przewyższyła produkcję całkowitą. 

W 2014 roku wyeksportowano aż 62 proc. wytworzonych odlewów.  

Źródło: Instytut Odlewnictwa  



 

  

 

 

 

1.3. Niemal połowa odlewów jest wykonana z szarego żeliwa 
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 Żeliwo szare ma zarówno w Polsce, jak i na świecie, największy udział  

w strukturze odlewanych tworzyw (odpowiednio 46 proc. i 44 proc.). 

 Cechą charakterystyczną polskiego odlewnictwa jest ponad dwukrotnie większy 

udział stopów aluminium w strukturze wyrobów w porównaniu ze światową 

produkcją  (odpowiednio 32 proc. i 15 proc.).  

 Znacznie mniej przerabia się natomiast żeliwa sferoidalnego i ciągliwego  

(16 proc. w porównaniu do 27 proc. globalnie i 29 proc. w Europie). 

Źródło: Instytut Odlewnictwa 



 

  

 

 

 

1.4. Polskie odlewnictwo na tle Europy 
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 Niemcy, Włochy, Francja i Hiszpania to najwięksi producenci odlewów w Unii. 

Tamtejsze odlewnie produkują kilkukrotnie większy wolumen odlewów niż polskie.  

 Pod względem odlewów żelaznych stanowiących ok. 60 proc. krajowej 

produkcji, Polska osiąga niskie wskaźniki zarówno na pracownika (około 40 

ton/osobę), jak i na zakład (około 4 tys. ton/odlewnię).  

 Z kolei w kategorii odlewów nieżelaznych, produkcja przypadająca na  jednego 

pracownika jest znacznie wyższa niż krajach będących największymi 

producentami (z wyjątkiem Włoch) i wynosi około 45 ton/osobę.  

Źródło: Instytut Odlewnictwa 

Wydajność odlewów żelaznych w 2014 roku  Wydajność odlewów nieżelaznych w 2014 roku  



 

  

 

 

 

1.5.Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 
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Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 

Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 67 

Tel. 71 335 77 82 

www.keralla.pl 

raporty@keralla.pl 

          Źródło: Dane Instytutu Odlewnictwa.  
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