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KRYZYS W BUDOWNICTWIE W POLSCE
W LATACH 2008-2015
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĉDNIENIEM
SYTUACJI NA RYNKU PRACY
NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH
Streszczenie: Lata 2008-2015 to okres kryzysu w europejskim budownictwie, a wszelkie jego negatywne tendencje znalazáy odzwierciedlenie w sytuacji na rynku pracy.
Wiele przedsiĊbiorstw budowlano-montaĪowych zbankrutowaáo, a stopa bezrobocia
w budownictwie wzrosáa. Tym zagadnieniom w szczególnoĞci poĞwiĊcony jest artykuá,
a jego zasadniczym celem jest przedstawienie wybranych problemów polskiego, czeskiego, niemieckiego, ukraiĔskiego i rosyjskiego budownictwa w okresie obecnego
kryzysu gospodarczego ze szczególnym uwzglĊdnieniem sytuacji na rynku pracy.
Sáowa kluczowe: kryzys gospodarczy, budownictwo, rynek pracy, Polska, Niemcy,
Republika Czeska, Rosja, Ukraina.

Wprowadzenie
Zarówno w teorii, jak i praktyce funkcjonuje pogląd, Īe budownictwo to sekcja gospodarki, która wywiera znaczący wpáyw na rozwój gospodarek Ğwiatowych. Zwáaszcza moĪna to odnieĞü do Polski i Ukrainy, w której w ostatnich latach budownictwo odegraáo szczególną rolĊ ze wzglĊdu na liczne inwestycje
sektora publicznego realizowane w związku z organizacją mistrzostw piákarskich
EURO 2012. Jest to jeden z zasadniczych powodów aktualnego stanu rzeczy
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i kondycji zarówno polskiego, jak i ukraiĔskiego budownictwa, które w Europie
w ostatnich latach znajduje siĊ w fazie gáĊbokiej recesji, o czym m.in. Ğwiadczą
dane pochodzące z gieád papierów wartoĞciowych. Dla przykáadu, w Polsce
w okresie od 15.09.2008 do 15.01.2016 nastąpiáa niekorzystna zmiana wartoĞci
indeksu branĪowego WIG-Budownictwo, tj. -72,51%, co bezpoĞrednio Ğwiadczy
o ogólnej záej kondycji finansowej najwiĊkszych przedsiĊbiorstw budowlano-montaĪowych dziaáających na rynku polskim [Tworek, 2013, s. 8]. Z uwagi na
fakt, Īe data 15.09.2008 jest powszechnie uznawana za umowny początek obecnego Ğwiatowego kryzysu gospodarczego (bankructwo amerykaĔskiego banku
Lehman Brothers) [Tworek, 2012, s. 847], dlatego rozwaĪania zawarte w treĞci
niniejszego artykuáu odnoszą siĊ do czasu od tego momentu do koĔca 2015 r.
Kryzys w polskim budownictwie potwierdzają równieĪ oficjalne dane
z Gáównego UrzĊdu Statystycznego, Instytutu BadaĔ nad Gospodarką Rynkową,
Ministerstwa Gospodarki, Europejskiego Biura Statystycznego EUROSTAT,
a takĪe informacje pochodzące bezpoĞrednio od przedsiĊbiorców budowlanych,
w tym deweloperów, firm wykonawczych, projektantów, producentów materiaáów i prefabrykatów budowlanych, banków kredytujących budowlane przedsiĊwziĊcia inwestycyjne, wszelkich pozostaáych kooperantów budownictwa, stowarzyszeĔ i organizacji branĪowych, ekspertów od ekonomiki rynku budownictwa
i rynku nieruchomoĞci itp. [Tworek, 2010, s. 5]. WiĊkszoĞü tego typu wniosków
moĪna równieĪ odnieĞü do sytuacji, jaka panuje obecnie w czeskim, niemieckim,
ukraiĔskim oraz rosyjskim budownictwie. Kraje te są bowiem naturalnym partnerem handlowym Polski, na ich rynkach dziaáają polscy wykonawcy budowlani, a wszelkie negatywne tendencje w budownictwie znajdują swoje odzwierciedlenie w sytuacji, jaka obecnie panuje na rynkach pracy w tych krajach.
W związku z powyĪszym celem publikacji jest przedstawienie wybranych
problemów polskiego, czeskiego, niemieckiego, ukraiĔskiego i rosyjskiego budownictwa w okresie obecnego kryzysu gospodarczego ze szczególnym uwzglĊdnieniem sytuacji na rynku pracy. W szczególnoĞci rozwaĪania autora koncentrują
siĊ na latach 2009-2013, tj. okresie nie tylko polskiego, ale równieĪ europejskiego
tzw. doáka koniunkturalnego w budownictwie. W artykule problematykĊ bĊdącą
przedmiotem zasadniczych rozwaĪaĔ przedstawiono w sposób syntetyczny.
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1. Kryzys w polskim budownictwie w latach 2008-2015
– próba syntetycznego ujĊcia problemu
Jak juĪ podkreĞlono, poniewaĪ wszelkie negatywne tendencje obecnego kryzysu gospodarczego znajdują swoje odzwierciedlenie w kondycji krajowego rynku
pracy, to istnieje zatem Ğcisáa korelacja miĊdzy ogólną sytuacją gospodarczą kraju
a stopą bezrobocia w budownictwie. ĝwiadczą o tym m.in. aktualne niekorzystne
wyniki w zakresie ksztaátowania siĊ nie tyle samego branĪowego wskaĨnika stopy
bezrobocia, ale równieĪ branĪowego wskaĨnika stopy zatrudnienia czy branĪowego wskaĨnika aktywnoĞci zawodowej. W szczególnoĞci uwidoczniáo siĊ to na
rynkach budowlanych w takich krajach jak np. Portugalia, Wáochy, Hiszpania,
a zwáaszcza Grecja. W Europie „(...) Grecja staáa siĊ [bowiem] przykáadem
wstrząsów finansowych, koniecznoĞci ratowania, udzielenia przez Bank Europejski gigantycznych kredytów” [Mortimer-Szymczak, 2012, s. 28]. Wedáug
EUROSTAT-u, stopa bezrobocia w Grecji siĊga 26,4%, w Hiszpanii 24%, na
Cyprze 15,1%, zaĞ w Portugalii 13,6%” [www 1]. Jednak w Polsce, w porównaniu z tym krajami, kryzys w budownictwie nigdy nie byá aĪ tak gáĊboki, chociaĪ
fala bankructw nie oszczĊdziáa wielu krajowych podmiotów budownictwa. NaleĪy przy tym wyraĨnie podkreĞliü, Īe w przypadku Polski przyczyn obecnego
kryzysu w budownictwie naleĪy bardziej upatrywaü w ryzyku branĪowym [Tworek, 2012, s. 847], a nie szukaü wyáącznie w sferze makroekonomicznej. Ze
wzglĊdu na liczne bariery produkcji budowlano-montaĪowej polskim przedsiĊbiorcom budowlanym jest wyjątkowo trudno prowadziü dziaáalnoĞü gospodarczą, a wielu praktyków, okreĞlając rynek budowlany w Polsce, okreĞla go mianem trudnego rynku, czy wrĊcz ryzykownej sekcji gospodarki. Zwáaszcza
dotyczy to dziaáalnoĞci deweloperów, poniewaĪ obecny kryzys ze szczególną
ostroĞcią dotknąá europejski rynek nieruchomoĞci, gdzie wedáug raportów Narodowego Banku Polskiego kryzys ten zostaá „(...) zapoczątkowany pĊkniĊciem
baĔki spekulacyjnej na rynku nieruchomoĞci w Stanach Zjednoczonych w 2007
roku (...), a póĨniej takĪe w niektórych gospodarkach europejskich i gwaátownym spadkiem cen nieruchomoĞci. (...) W konsekwencji znacząco obniĪyáa siĊ
wartoĞü zabezpieczeĔ dla papierów dáuĪnych związanych z rynkami nieruchomoĞci” [NBP, 2009, s. 4-9]. Dodatkowo „(...) ograniczenie popytu bĊdące –
wskutek dziaáania efektu majątkowego – jednym ze skutków zaáamania na rynku
nieruchomoĞci w Stanach Zjednoczonych i niektórych gospodarkach europejskich, wzmocnione zostaáo poprzez ograniczenia w dostĊpie do kredytu” [NBP,
2009, s. 9]. Ograniczenia te dotyczyáy zwáaszcza kredytów hipotecznych, co
w sposób bezpoĞredni zahamowaáo rozwój budowlanych procesów inwestycyj-
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nych finansowanych kredytem bankowym. O spowolnieniu tempa inwestowania
bezpoĞrednio Ğwiadczą wyniki polskich przedsiĊbiorstw budowlanych. Dla
przykáadu „(...) w I kwartale 2009 roku w sekcji budownictwo wynik finansowy
netto wyniósá minus 128 mln záotych” [GUS, 2014a, s. 37; Tworek, 2010,
s. 5]. Dla porównania, jeszcze w 2008 r. „(...) produkcja budowlano-montaĪowa
(obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym) zrealizowana
(...) na terenie kraju przez przedsiĊbiorstwa budowlane (áącznie z szacunkowymi
danymi dla przedsiĊbiorstw budowlanych o liczbie pracujących do 9 osób) byáa
o 10,9% wyĪsza niĪ w 2007 roku (w 2007 roku wzrost o 16,5%)” [GUS, 2009,
s. 37]. „(...) Z kolei w styczniu 2010 roku (wzglĊdem analogicznego okresu roku
poprzedniego) wskaĨnik cen produkcji budowlano-montaĪowej wyniósá minus
0,7%” [GUS, 2014a, s. 37]. Natomiast „(...) gáównym motorem napĊdowym
budownictwa w 2011 roku byáy obiekty inĪynierii lądowej i wodnej, których
udziaá w caáym 2011 roku wzrósá do 60,1%” [Ministerstwo Gospodarki, 2012,
s. 8]. Podobnie „(...) 2012 rok charakteryzowaá siĊ pogáĊbieniem problemów
w sektorze budowlanym, który od 2008 roku (poza rokiem 2011, kiedy to osiągniĊto 0,1% wzrost) realnie zmniejsza wartoĞü wytworzonej produkcji. (...) Polski sektor budowlany (...) w 2012 roku odnotowaá 4,7% spadek produkcji
sprzedanej” [Ministerstwo Gospodarki, 2013, s. 49]. RównieĪ 2013 r. „(...) charakteryzowaá siĊ pogáĊbieniem [dalszych] problemów w sektorze budowlanym,
(...) który w 2013 roku odnotowaá 10,7% spadek produkcji sprzedanej, przy
7,3% spadku w roku poprzednim. (...) Spadek produkcji budowlanej byá rezultatem sáabej kondycji sektora, związanej z niskim popytem na nieruchomoĞci,
przy braku pozytywnych bodĨców ze strony duĪych projektów infrastrukturalnych” [Ministerstwo Gospodarki, 2014, s. 53]. Natomiast „(...) w I póároczu
2014 roku produkcja budowlana wzrosáa o 9,8% r/r, Ğwiadcząc o [niewielkiej]
poprawie sytuacji w sektorze, którego sáaba kondycja utrzymywaáa siĊ od poáowy 2012 roku – w analogicznym okresie 2013 roku zanotowano 21,5% spadek”
[Ministerstwo Gospodarki, 2013, s. 10]. Koniec 2015 r. to okres nieco gorszej
koniunktury w polskim budownictwie (wpáyw sezonowego charakteru produkcji
budowlano-montaĪowej). SytuacjĊ w polskim budownictwie w latach przed kryzysem i w okresie doáka koniunkturalnego polskiego budownictwa najlepiej odzwierciedla ksztaátowanie siĊ wskaĨnika ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie, co przedstawia rys. 1.

Kryzys w budownictwie w Polsce w latach 2008-2015…

175

Rys. 1. Dynamika produkcji budowlanej r/r (%) oraz wskaĨnik ogólnego klimatu
koniunktury w budownictwie w latach 2004-2013 (pkt. proc., dane odsezonowane)
ħródáo: EYGM [2013, s. 12].

Rys. 1 odzwierciedla w pewnym sensie pesymistyczne nastroje polskich
przedsiĊbiorców budowlanych, co przedstawia krzywa obrazująca wskaĨnik
ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie, poniewaĪ wskaĨnik ten jest
tworzony na podstawie wyników badaĔ ankietowych GUS przeprowadzonych
wĞród maáych, Ğrednich i duĪych przedsiĊbiorstw budowlanych dziaáających
w Polsce. Warto tutaj zwróciü szczególną uwagĊ na lata 2012-2013, gdzie obserwowalny jest wyraĨny spadek tego wskaĨnika, czemu towarzyszy równoczesny
spadek dynamiki sprzedanej produkcji budowlanej. W szczególnoĞci w 2013 r.
„(...) w dziale związanym ze wznoszeniem budynków przedsiĊbiorstwa, których
podstawowym rodzajem dziaáalnoĞci są roboty związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (realizujące 92,6% produkcji tego
dziaáu, wobec 93,2% przed rokiem), odnotowaáy spadek produkcji o 17,3%
(w 2012 roku spadek o 9,5%). (...) W dziale związanym z robotami realizowanymi na obiektach inĪynierii lądowej i wodnej, w jednostkach wykonujących
gáównie roboty związane z budową dróg koáowych i szynowych spadek sprzedaĪy wyniósá 12,1% (w 2012 roku spadek o 11,6%), w jednostkach specjalizujących siĊ w wykonywaniu robót związanych z budową pozostaáych obiektów
inĪynierii lądowej i wodnej – 1,6% (wobec spadku o 0,5%), natomiast niewielki
wzrost odnotowano w podmiotach, których podstawowym rodzajem dziaáalnoĞci
jest budowa rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
– o 0,9% (wobec spadku o 1,2%). (...) SpoĞród przedsiĊbiorstw dziaáu związane-
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go z wykonywaniem specjalistycznych robót budowlanych spadek produkcji
wystąpiá we wszystkich grupach dziaáalnoĞci, przy czym w podmiotach wykonujących gáównie rozbiórki i przygotowanie terenu pod budowĊ – o 22,2%
(w 2012 roku spadek o 1,4%), w wykonujących gáównie pozostaáe specjalistyczne roboty budowlane – o 10,0% (spadek o 11,0%), w realizujących roboty
budowlane wykoĔczeniowe – o 1,4% (wzrost o 13,3%), a w specjalizujących siĊ
w wykonywaniu instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostaáych
instalacji budowlanych – o 0,1% (wzrost o 0,6%)” [GUS, 2014b, s. 39]. RównieĪ w caáym 2015 r. gospodarka Polska odnotowaáa negatywne tendencje
w zakresie ksztaátowania siĊ podstawowych wyników budownictwa. W opinii
wielu ekspertów z zakresu ekonomiki budownictwa, równieĪ w I poáowie 2016 r.
ciągle utrzymywaü siĊ bĊdą nastroje pesymistyczne wĞród polskich przedsiĊbiorców budowlanych, czemu towarzyszyü bĊdzie spadek liczby zatrudnionych
na stanowiskach roboczych w branĪy budowlanej. Jednak przewiduje siĊ, Īe
2016 r. stanowiü bĊdzie radykalny okres wyjĞcia polskiego budownictwa z kryzysu. W 2016 r. „(...) na koniunkturĊ w tym sektorze coraz wyraĨniej oddziaáywaü bĊdą pozytywnie inwestycje infrastrukturalne finansowane w ramach nowej
perspektywy budĪetowej Unii Europejskiej” [IBnGR, 2014, s. 3]. Z najnowszych badaĔ analityków z miĊdzynarodowej brytyjsko-amerykaĔskiej firmy
konsultingowej PRM wynika, Īe „(...) dodatkowo, rozpoczynający siĊ budĪet
unijny na lata 2014-2020 sprawi, Īe jako trzy najbardziej perspektywiczne sektory budownictwa wymieniane bĊdą branĪe inĪynieryjne, [a zwáaszcza] budownictwo energetyczne, drogowe oraz kolejowe” [www 2].

2. Rynek pracy w budownictwie w Polsce w okresie
obecnego kryzysu gospodarczego na tle czeskiego, niemieckiego,
ukraiĔskiego i rosyjskiego rynku budowlanego
– wybrane zagadnienia
Z caáoĞci wczeĞniejszych rozwaĪaĔ wynika zasadnicza konkluzja, Īe obecny kryzys wpáynąá gáównie na kondycjĊ finansową podmiotów polskiego budownictwa, a zwáaszcza przedsiĊbiorstw budowlano-montaĪowych, co znalazáo
swoje odzwierciedlenie, po pierwsze, w wypracowanych niekorzystnych koĔcowych wynikach finansowych tych podmiotów, po drugie, w liczbie zatrudnionych pracowników w analizowanej sekcji gospodarki. Przechodząc do pierwszej
ww. kwestii, moĪna tutaj dla przykáadu podaü fakt, Īe w okresie doáka koniunkturalnego w budownictwie (rys. 1) w I kwartale 2013 r. „(...) w budownictwie
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przychody ze sprzedaĪy wyniosáy 14,7 mld zá i byáy niĪsze o 19,8% od osiągniĊtych przed rokiem. (...) Koszty spadáy o 18,9% i byáy wyĪsze od uzyskanych
przychodów. (...) Wynik ze sprzedaĪy, podobnie jak przed rokiem, byá ujemny
i wyniósá 0,5 mld zá (przed rokiem 0,4 mld zá). (...) RównieĪ, jak rok wczeĞniej,
wyniki finansowe brutto i netto byáy ujemne osiągając odpowiednio 0,4 mld zá
i 0,5 mld zá, co oznacza istotne, okoáo trzykrotne pogáĊbienie strat. (...) Podobnie
ujemne byáy wskaĨniki rentownoĞci. (...) RentownoĞü ze sprzedaĪy obniĪyáa siĊ
z minus 2,1% do minus 3,2%, rentownoĞü brutto z minus 0,6% do minus 2,8%,
a rentownoĞü netto z minus 1,0% do minus 3,3%” [Ministerstwo Gospodarki,
2013, s. 5]. Podobne niekorzystne wyniki dziaáalnoĞci gospodarczej wypracowali równieĪ pozostali uczestnicy rynku inwestycyjno-budowlanego, co zwáaszcza
odnosi siĊ do angaĪowanych przez generalnych wykonawców podwykonawców
robót. Brak páynnoĞci finansowej generalnych wykonawców skutkowaá problemami w zakresie regulacji bieĪących zobowiązaĔ wobec m.in. tych podmiotów.
W trudnej sytuacji finansowej znaleĨli siĊ równieĪ deweloperzy realizujący inwestycje na rynku nieruchomoĞci, co bezpoĞrednio wiązaáo siĊ z utrudnieniami
w zakresie kredytowania zakupu nieruchomoĞci przez ich usáugobiorców. Warto
przy tym podkreĞliü, Īe „(...) liczba osób pracujących w sektorze [nieruchomoĞci] w latach 2008-2012 spadáa o okoáo 13%. (...) NajwiĊkszy spadek miaá
miejsce w latach 2009-2010. (...) Od tego czasu liczba pracujących w sektorze
pozostawaáa relatywnie stabilna” [EYGM, 2013, s. 15].
Na skutek kryzysu gospodarczego wiele podmiotów rynku inwestycyjno-budowlanego zbankrutowaáo lub ogáosiáo upadáoĞü. Dla przykáadu, „(...) w 2013
roku przez pierwsze trzy kwartaáy upadáoĞü ogáosiáo 171 firm budowlanych,
tj. o 16,3% wiĊcej niĪ w analogicznym okresie w 2012 roku” [EYGM, 2013,
s. 16]. Sytuacja ta dotyczyáa równieĪ wielu krajów na Ğwiecie, w tym krajów Europy ĝrodkowo-Wschodniej, a poniewaĪ – jak podkreĞlono we wprowadzeniu
– kraje te są naturalnym partnerem handlowym Polski, to wiele inwestycji budowlanych jest realizowanych w krajach oĞciennych przez polskich wykonawców.
Wedáug danych EUROSTAT-u w krajach Unii Europejskiej pracy poszukuje
26,33 mln ludzi, z czego 72,8% to mieszkaĔcy strefy euro, a najwyĪsze bezrobocie utrzymuje siĊ w poáudniowych krajach tzw. eurolandu [www 1].
Drugim wymienionym, a zarazem zasadniczym tutaj problemem jest kwestia
zatrudnienia w budownictwie w okresie kryzysu, co naleĪy traktowaü w kategoriach miernika aktywnoĞci ekonomicznej analizowanej sekcji gospodarki, gdzie
przykáadowo „(...) w 2013 roku poziom zatrudniania w branĪy budowlanej spadá
o okoáo 140-150 tys. etatów” [www 3]. Warto przy tym dodaü, Īe „(...) w 2004
roku w sektorze budowlanym w Polsce pracowaáo okoáo 797 tys. osób, co stano-
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wiáo 5,8% wszystkich pracujących w gospodarce” [EYGM, 2013, s. 10]. NastĊpnie „(...) w 2011 roku byáo to prawie 1,3 mln, czyli 8% pracujących ogóáem”
[EYGM, 2013, s. 10]. Z kolei „(...) w 2012 roku, wraz z osáabieniem aktywnoĞci w budownictwie, powyĪsza tendencja odwróciáa siĊ, tzn. udziaá pracujących w sektorze budowlanym wĞród pracujących ogóáem spadá do 7,8%”
[EYGM, 2013, s. 10]. Odnosząc siĊ bezpoĞrednio do 2011 roku warto jeszcze
dodaü, Īe „(...) przyĞpieszenie realizacji zadaĔ infrastrukturalnych wpáywaáo
[w tym okresie] na wzrost zatrudnienia i wzrost páac, szczególnie w grupie
przedsiĊbiorstw specjalizujących siĊ w budownictwie drogowym. (...) W 2011
roku w przedsiĊbiorstwach realizujących zadania infrastrukturalne zatrudnienie
i páace wzrastaáy szybciej niĪ Ğrednio w sektorze” [Bolkowska, 2012, s. 16-17].
Natomiast „(...) w pierwszych miesiącach 2012 roku páace w grupie przedsiĊbiorstw inĪynierii lądowej i wodnej nie wzrastaáy” [Bolkowska, 2012, s. 16-17],
co przedstawia rys. 2.

Rys. 2. Páace i zatrudnienie w budownictwie w Polsce w okresie 2011 – I-VI 2012
ħródáo: Bolkowska [2012, s. 17].

Pomimo obserwowanych na rys. 2 niekorzystnych zmian „(...) warto odnotowaü, Īe w II kwartale 2013 roku liczba pracujących w budownictwie byáa tylko o 4,1% niĪsza niĪ w analogicznym kwartale roku wczeĞniejszego (...), podczas gdy spadek wartoĞci dodanej sektora budowlanego w tym okresie byá
znacznie wiĊkszy i wyniósá 18,9%. (...) Sugeruje to, Īe duĪa czĊĞü pracodawców
w tej branĪy, pomimo kurczenia siĊ jej aktywnoĞci, nie zdecydowaáa siĊ od razu
na proporcjonalne ograniczenie zatrudnienia” [Bolkowska, 2012, s. 10]. Jak
wyglądaáa liczba zatrudnionych w poszczególnych dziedzinach budownictwa
w okresie doáka koniunkturalnego w budownictwie przedstawia rys. 3.
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Rys. 3. Liczba pracujących w poszczególnych dziedzinach budownictwa
w latach 2008-2013 (styczeĔ 2008 = 100), dane odsezonowane
ħródáo: EYGM [2013, s. 15].

Z rys. 3 wynika, Īe w latach 2012-2013 nastąpiá najwiĊkszy spadek liczy zatrudnionych w dziedzinie infrastruktury oraz robót specjalistycznych. W tym samych okresie jedynie w przypadku budownictwa związanego z rynkiem nieruchomoĞci nastąpiá niewielki wzrost zatrudnienia. W szczególnoĞci z rys. 3 wynika,
Īe „(...) w sektorze robót specjalistycznych notowano umiarkowany wzrost liczby
pracujących od 2009 do 2011 roku, natomiast w 2012 roku nastąpiá spadek liczby
pracujących poniĪej poziomu z początku 2008 roku” [EYGM, 2013, s. 15]. Natomiast w dziedzinie infrastruktury „(...) pod koniec 2011 roku liczba pracujących
byáa w nim o okoáo 59,1% wyĪsza niĪ na początku 2008 roku. (...) Od 2012 roku
do początku 2013 roku zatrudnienie w tej dziedzinie byáo jednak redukowane. (...)
W pierwszej poáowie 2013 roku nastąpiáa stabilizacja liczby pracujących w sektorze infrastrukturalnym” [EYGM, 2013, s. 15]. Z kolei w „(...) II kwartale 2013
roku w dziedzinie robót specjalistycznych pracowaáo aĪ 599,2 tys. osób (49,8%
ogóáu pracujących w budownictwie)” [EYGM, 2013, s. 15].
Podobne tendencje w tym zakresie daje siĊ zaobserwowaü w wielu innych
krajach Unii Europejskiej. Dla porównania, warto w tym miejscu w sposób
szczególny posáuĪyü siĊ przykáadem budownictwa w Republice Czeskiej (duĪe
podobieĔstwo rozwoju rynku budowlanego). W Republice Czeskiej „(...) zlokalizowany jest bardziej rozlegáy sektor zatrudnienia w budownictwie w odniesieniu do caáej gospodarki, w porównaniu (...)” [Ministerstwo Gospodarki, 2012,
s. 22] z takimi krajami, jak na przykáad Niemcy, czy Szwecja. „(...) Zgodnie
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z danymi w 2010 roku w Czechach proporcja PKB generowana przez budownictwo wyniosáa okoáo 7%, natomiast liczba zatrudnionych w budownictwie od
2009 roku „(...) spadaáa rocznie o okoáo 2% (r/r), co [stanowiáo] echo kryzysu
gospodarczego z 2008 roku. (...) Zarówno wielkoĞü zatrudnienia w budownictwie, jak i relatywnie duĪa czĊĞü generowanego przez sektor budownictwa PKB
wskazują, Īe moĪe to byü [w przyszáoĞci] atrakcyjny rynek zbytu dla polskich
eksporterów produktów i usáug budowlanych” [Ministerstwo Gospodarki, 2012,
s. 22]. IlustracjĊ w tym zakresie stanowi rys. 4.

Rys. 4. WskaĨniki charakteryzujące sytuacjĊ w budownictwie w Republice Czeskiej
ħródáo: Ministerstwo Gospodarki [2012, s. 22].

Na rys. 4 widaü, Īe bezpoĞrednio w okresie poprzedzającym obecny kryzys
gospodarczy, tj. w latach 2006-2007, sytuacja w czeskim budownictwie byáa
ogólnie dobra. Intensyfikacja i rozwój budowlanych procesów inwestycyjnych
nastĊpowaá na skutek korzystnych warunków gospodarczych, jakie wtedy panowaáy w Czechach [Tworek i Valouch, 2011, s. 37]. O dobrych wynikach ekonomicznych czeskich przedsiĊbiorstw budowlano-montaĪowych (w tym równieĪ
deweloperów na czeskim rynku nieruchomoĞci) decydowaá gáównie peány portfel zamówieĔ, jakie miaáy wtedy do dyspozycji te podmioty [Tworek i Valouch,
2011, s. 37]. Wtedy spore oĪywienie w czeskim budownictwie spowodowaáy
m.in. bezpoĞrednie inwestycje zagraniczne, áatwy dostĊp do kredytu bankowego,
a w szczególnoĞci uzyskanie – podobnie jak w Polsce – peánego dostĊpu do fun-
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duszy unijnych [Tworek i Valouch, 2011, s. 37]. W rzeczywistoĞci byáy to
gáówne katalizatory oĪywienia gospodarczego, jakie nastąpiáo bezpoĞrednio
w okresie po wstąpieniu zarówno Polski, jak i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej [Tworek i Valouch, 2011, s. 37]. W tamtym okresie zarówno w Polsce,
jak i Czechach duĪo siĊ budowaáo, czemu towarzyszyá duĪy wzrost cen nieruchomoĞci w obu krajach [Tworek i Valouch, 2011, s. 37]. Dla porównania, „(...)
Ğrednia liczba zatrudnionych w budownictwie czeskim w kwietniu 2014 roku
(bez pracowników agencyjnych), w przedsiĊbiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, w stosunku miĊdzyrocznym byáa niĪsza o 5,5%. (...)
ĝrednie wynagrodzenie w tej branĪy wzrosáo o 2,2% i wyniosáo 31 098 CZK,
tj. okoáo 1135 EUR” [WPHiI, 2014, s. 3]. Natomiast – w celach porównawczych –
sytuacjĊ niemieckiego, ukraiĔskiego oraz rosyjskiego budownictwa pod tym samym wzglĊdem przedstawiają dane zawarte kolejno na rys. 5, 6, i 7.

Rys. 5. WskaĨniki charakteryzujące sytuacjĊ w budownictwie w Niemczech
ħródáo: Ministerstwo Gospodarki [2012, s. 25].

182

Piotr Tworek

Rys. 6. WskaĨniki charakteryzujące sytuacjĊ w budownictwie na Ukrainie
ħródáo: Ministerstwo Gospodarki [2012, s. 36].

Rys. 7. WskaĨniki charakteryzujące sytuacjĊ w budownictwie w Rosji
ħródáo: Ministerstwo Gospodarki [2012, s. 41].

W Niemczech, Rosji i na Ukrainie kryzys gospodarczy rozpocząá siĊ równolegle (rys. 5, 6, i 7) i najbardziej dotknąá sekcjĊ gospodarki przemysá, w tym
budownictwo. Jednak w przeciwieĔstwie do Polski, Czech, Rosji i Ukrainy nie-
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miecki rynek inwestycyjno-budowlany „(…) charakteryzują wysoki stopieĔ
zaawansowania technologicznego i ugruntowane rozwiązania prawne. (…) [Dodatkowo] (…) jest on jednym z najwiĊkszych w Europie i posiada duĪy potencjaá” [Ministerstwo Gospodarki, 2012, s. 25]. Jednak ogólnie oceniając, bieĪąca
sytuacja w budownictwie zarówno w Niemczech, na Ukrainie, jak i w Rosji jest
záa. Przypuszcza siĊ, Īe dopiero rok 2016 przyniesie wiĊkszą poprawĊ w zakresie ksztaátowania siĊ proporcji przedstawionych na rys. 5, 6 i 7 w związku
z powolnym wychodzeniem budownictwa ze stagnacji gospodarczej oraz ogólnym poprawieniem wyników gospodarek europejskich. Zwáaszcza záa jest sytuacja na rynku pracy w tych krajach i „(...) bĊdzie ona jeszcze gorsza i liczba
bezrobotnych znacznie wzroĞnie, jeĞli branĪa budowlana – dająca zatrudnienie
wielu [Niemcom, UkraiĔcom i Rosjanom] – nie znajdzie sposobu na wyjĞcie
z kryzysu” [www 4]. Przewiduje siĊ, Īe w tych krajach dopiero w 2016 r.
w sposób znaczący stopa bezrobocia w budownictwie spadnie. Dodatkowo
w tych krajach wpáyw kryzysu na kondycjĊ finansową wykonawców znalazá
swoje odzwierciedlenie w niekorzystnych koĔcowych wynikach finansowych
wypracowanych u tych podmiotów ogóáem. Zatem wynika z tego, Īe ogólna
kondycja finansowa niemieckich, ukraiĔskich i rosyjskich wykonawców jest
sáaba. Ponadto w tych krajach istnieje „(…) wyraĨny brak jeĞli chodzi o specjalizacjĊ wielu przedsiĊbiorstw budowlanych, a tymczasem wysoką rentownoĞü
mogą uzyskiwaü w zasadzie wyáącznie przedsiĊbiorstwa o najnowoczeĞniejszym
wyposaĪeniu sprzĊtowym i to przy moĪliwie najwiĊkszym jego uĪytkowaniu”
[BiliĔski, 2003, s. 334]. Na tle analizowanych krajów tylko Niemcy posiadają
nieco lepszą sytuacjĊ w tym wzglĊdzie.

Podsumowanie
Przyjmując, Īe ogólny mechanizm funkcjonowania rynku budowlanego jest
nastĊpujący, tj. „(...) na rynku spotykają siĊ inwestorzy poszukujący wykonawców zamierzonego przedsiĊwziĊcia budowlanego i wykonawcy poszukujący
zbytu dla swojego przedsiĊbiorstwa, a wiĊc moĪliwoĞci odpáatnego wykonania
robót oraz wykorzystania posiadanego sprzĊtu i zaangaĪowania pracowników”
[Uhma, 1998, s. 112], to równoczeĞnie – na zasadzie analogii – moĪna przyjąü,
Īe „(...) uczestnicy rynku pracy [w budownictwie] starają siĊ na nim zająü jak
najlepszą pozycjĊ” [Kwiatkowski, 2012, s. 29]. RównoczeĞnie zmiana liczby
zatrudnionych wĞród poszczególnych uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego zaleĪy od aktualnej sytuacji kaĪdego indywidualnego przedsiĊ-
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biorstwa i jego pozycji na rynku budowlanym. Jednak relacja ta nie przekáada
siĊ na ogólną sytuacjĊ rynku pracy w budownictwie. W szczególnoĞci na ogólną
sytuacjĊ na rynku pracy w budownictwie ma przede wszystkim wpáyw ogólna
sytuacja gospodarcza kraju, co wprost znajduje swoje odzwierciedlenie we wzroĞcie lub spadku stopy bezrobocia w analizowanej sekcji gospodarki. Tendencje te
znalazáy swoje odzwierciedlenie w latach 2008-2015, kiedy budownictwo nie
tylko w Polsce, Czechach, Niemczech, Rosji i na Ukrainie, ale i caáej Europie
znalazáo siĊ w fazie ostrego kryzysu gospodarczego. Zwáaszcza w 2009 r. w budownictwie w Europie sytuacja siĊ diametralnie zmieniáa, „(...) kiedy to kryzys na
rynku nieruchomoĞci w Stanach Zjednoczonych, poprzez szereg finansowych
kanaáów transmisji, doprowadziá do gáĊbokiej korekty na globalnych rynkach nieruchomoĞci. (...) Skutkiem tego, w drodze wycofywania siĊ inwestorów z zaplanowanych projektów oraz spowolnienia tych dotychczas realizowanych, wynik
sektora budowlanego [analizowanych] gospodarek znacząco siĊ wówczas pogorszyá” [Ministerstwo Gospodarki, 2012, s. 48-49].
Reasumując, zarówno w Polsce, Czechach, Niemczech, Rosji, jak i na
Ukrainie kryzys gospodarczy rozpocząá siĊ równolegle. RównoczeĞnie w tych
krajach wystąpiáy te same przyczyny kryzysu oraz te same skutki [Tworek
i Valouch, 2011, s. 42]. Skutki gospodarcze kryzysu finansowego w polskim,
czeskim, niemieckim, ukraiĔskim i rosyjskim budownictwie zaczĊáy byü odczuwalne z kilkumiesiĊcznym opóĨnieniem [Tworek i Valouch, 2011, s. 42]. I tak,
po pierwsze, zarówno w Polsce, Czechach, Niemczech, Rosji, jak i na Ukrainie
kryzys najbardziej dotknąá sekcjĊ gospodarki przemysá, w tym budownictwo,
a najwiĊkszą barierą w dziaáalnoĞci polskich, czeskich, niemieckich, rosyjskich
i ukraiĔskich przedsiĊbiorstw budowlanych jest konkurencja [Tworek i Valouch,
2011, s. 44-45]. Po drugie, podobny jest stan rozwoju polskiego, czeskiego, ukraiĔskiego i rosyjskiego budownictwa (wyjątek stanowią Niemcy), tzn. przedsiĊbiorstwa budowlane charakteryzuje nadmierne rozdrobnienie, sáaba konkurencyjnoĞü, sáabe dokapitalizowanie, zbyt maáa wydajnoĞü, niski stopieĔ specjalizacji
w zakresie wykonawstwa inwestycyjnego, niedoskonaáoĞü przepisów prawa dotyczących budownictwa, a koszty pracy w tych krajach w budownictwie nie są tak
wysokie, jak w krajach Europy Zachodniej [BiliĔski, 2003, s. 7-8], w tym
w Niemczech [Tworek i Valouch, 2011, s. 44-45]. Po trzecie, radykalna poprawa sytuacji uczestników rynku inwestycyjno-budowlanego (inwestorów, deweloperów, wykonawców, projektantów, podwykonawców itp.) w Polsce, Czechach, Niemczech, Rosji i na Ukrainie nastąpi dopiero wraz z polepszeniem
koniunktury gospodarczej w tych krajach [Tworek i Valouch, 2011, s. 44-45].
Po czwarte, wielu uczestników rynku inwestycyjno-budowlanego bardzo silnie

Kryzys w budownictwie w Polsce w latach 2008-2015…

185

odczuwa skutki panującego obecnie kryzysu, a mniejszy zysk netto osiągany
przez polskich, czeskich, niemieckich, ukraiĔskich i rosyjskich wykonawców
budowlanych jest bezpoĞrednim skutkiem spadku przychodów ze sprzedaĪy
z tytuáu zrealizowanej przez te przedsiĊbiorstwa produkcji budowlano-montaĪowej w latach kryzysu [Tworek i Valouch, 2011, s. 44-45]. Stąd teĪ
nasuwa siĊ jedna zasadnicza konkluzja, tj. pomimo Īe, z jednej strony, zwolnienia pracowników w sektorze budownictwa znacznie przyczynią siĊ do wzrostu
krajowej stopy bezrobocia, to z drugiej strony, polepszenie sytuacji w tej sekcji
gospodarki przyczyni siĊ do polepszenia wyników caáej gospodarki i wpáynie na
wzrost zatrudnienia, a jedną z dróg wyjĞcia z obecnego kryzysu gospodarczego
jest oĪywienie budownictwa, a zwáaszcza intensyfikacja budowlanych procesów
inwestycyjnych realizowanych w sektorze publicznym. Tego typu wniosek
moĪna odnieĞü zarówno do polskiej, niemieckiej, czeskiej, ukraiĔskiej, jak
i rosyjskiej gospodarki.
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THE CRISIS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN POLAND
IN THE YEARS 2008-2015, TAKING INTO ACCOUNT THE SITUATION
ON THE LABOUR MARKET AGAINST THE BACKGROUND
OF SELECTED EUROPEAN COUNTRIES
Summary: The years of 2008-2015 are the time of a crisis in the European construction
industry, when all the negative trends were reflected in the condition of the labour market. A number of construction and assembly enterprises went bankrupt, which has led to
a rise in unemployment in this sector. The paper deals with these issues, in particular. Its
main aim is to discuss the selected problems of the Polish, Czech, German, Ukrainian
and Russian construction industry under the condition of the current economic crisis,
focusing on the situation on the labour market.
Keywords: economic crisis, construction industry, labour market, Poland, Germany,
Czech Republic, Russia, Ukraine.

