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KRYZYS W BUDOWNICTWIE W POLSCE
W LATACH 2008-2015

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL DNIENIEM  
SYTUACJI NA RYNKU PRACY

NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH 

Streszczenie: Lata 2008-2015 to okres kryzysu w europejskim budownictwie, a wszel-

kie jego negatywne tendencje znalaz y odzwierciedlenie w sytuacji na rynku pracy. 

Wiele przedsi biorstw budowlano-monta owych zbankrutowa o, a stopa bezrobocia  

w budownictwie wzros a. Tym zagadnieniom w szczególno ci po wi cony jest artyku ,

a jego zasadniczym celem jest przedstawienie wybranych problemów polskiego, cze-

skiego, niemieckiego, ukrai skiego i rosyjskiego budownictwa w okresie obecnego 

kryzysu gospodarczego ze szczególnym uwzgl dnieniem sytuacji na rynku pracy. 

S owa kluczowe: kryzys gospodarczy, budownictwo, rynek pracy, Polska, Niemcy, 

Republika Czeska, Rosja, Ukraina.

Wprowadzenie 

Zarówno w teorii, jak i praktyce funkcjonuje pogl d, e budownictwo to sek-

cja gospodarki, która wywiera znacz cy wp yw na rozwój gospodarek wiato-

wych. Zw aszcza mo na to odnie  do Polski i Ukrainy, w której w ostatnich la-

tach budownictwo odegra o szczególn  rol  ze wzgl du na liczne inwestycje 

sektora publicznego realizowane w zwi zku z organizacj  mistrzostw pi karskich 

EURO 2012. Jest to jeden z zasadniczych powodów aktualnego stanu rzeczy  
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i kondycji zarówno polskiego, jak i ukrai skiego budownictwa, które w Europie  

w ostatnich latach znajduje si  w fazie g bokiej recesji, o czym m.in. wiadcz

dane pochodz ce z gie d papierów warto ciowych. Dla przyk adu, w Polsce  

w okresie od 15.09.2008 do 15.01.2016 nast pi a niekorzystna zmiana warto ci

indeksu bran owego WIG-Budownictwo, tj. -72,51%, co bezpo rednio wiadczy 

o ogólnej z ej kondycji finansowej najwi kszych przedsi biorstw budowlano- 

-monta owych dzia aj cych na rynku polskim [Tworek, 2013, s. 8]. Z uwagi na 

fakt, e data 15.09.2008 jest powszechnie uznawana za umowny pocz tek obec-

nego wiatowego kryzysu gospodarczego (bankructwo ameryka skiego banku 

Lehman Brothers) [Tworek, 2012, s. 847], dlatego rozwa ania zawarte w tre ci

niniejszego artyku u odnosz  si  do czasu od tego momentu do ko ca 2015 r.  

Kryzys w polskim budownictwie potwierdzaj  równie  oficjalne dane  

z G ównego Urz du Statystycznego, Instytutu Bada  nad Gospodark  Rynkow ,

Ministerstwa Gospodarki, Europejskiego Biura Statystycznego EUROSTAT,  

a tak e informacje pochodz ce bezpo rednio od przedsi biorców budowlanych, 

w tym deweloperów, firm wykonawczych, projektantów, producentów materia-

ów i prefabrykatów budowlanych, banków kredytuj cych budowlane przedsi -

wzi cia inwestycyjne, wszelkich pozosta ych kooperantów budownictwa, stowa-

rzysze  i organizacji bran owych, ekspertów od ekonomiki rynku budownictwa 

i rynku nieruchomo ci itp. [Tworek, 2010, s. 5]. Wi kszo  tego typu wniosków 

mo na równie  odnie  do sytuacji, jaka panuje obecnie w czeskim, niemieckim, 

ukrai skim oraz rosyjskim budownictwie. Kraje te s  bowiem naturalnym part-

nerem handlowym Polski, na ich rynkach dzia aj  polscy wykonawcy budowla-

ni, a wszelkie negatywne tendencje w budownictwie znajduj  swoje odzwiercie-

dlenie w sytuacji, jaka obecnie panuje na rynkach pracy w tych krajach.  

W zwi zku z powy szym celem publikacji jest przedstawienie wybranych 

problemów polskiego, czeskiego, niemieckiego, ukrai skiego i rosyjskiego bu-

downictwa w okresie obecnego kryzysu gospodarczego ze szczególnym uwzgl d-

nieniem sytuacji na rynku pracy. W szczególno ci rozwa ania autora koncentruj

si  na latach 2009-2013, tj. okresie nie tylko polskiego, ale równie  europejskiego 

tzw. do ka koniunkturalnego w budownictwie. W artykule problematyk  b d c

przedmiotem zasadniczych rozwa a  przedstawiono w sposób syntetyczny. 
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1.  Kryzys w polskim budownictwie w latach 2008-2015  
– próba syntetycznego uj cia problemu

Jak ju  podkre lono, poniewa  wszelkie negatywne tendencje obecnego kry-

zysu gospodarczego znajduj  swoje odzwierciedlenie w kondycji krajowego rynku 

pracy, to istnieje zatem cis a korelacja mi dzy ogóln  sytuacj  gospodarcz  kraju 

a stop  bezrobocia w budownictwie. wiadcz  o tym m.in. aktualne niekorzystne 

wyniki w zakresie kszta towania si  nie tyle samego bran owego wska nika stopy 

bezrobocia, ale równie  bran owego wska nika stopy zatrudnienia czy bran owe-

go wska nika aktywno ci zawodowej. W szczególno ci uwidoczni o si  to na 

rynkach budowlanych w takich krajach jak np. Portugalia, W ochy, Hiszpania,  

a zw aszcza Grecja. W Europie „(...) Grecja sta a si  [bowiem] przyk adem 

wstrz sów finansowych, konieczno ci ratowania, udzielenia przez Bank Europej-

ski gigantycznych kredytów” [Mortimer-Szymczak,  2012, s. 28]. Wed ug

EUROSTAT-u, stopa bezrobocia w Grecji si ga 26,4%, w Hiszpanii 24%, na 

Cyprze 15,1%, za  w Portugalii 13,6%” [www 1]. Jednak w Polsce, w porówna-

niu z tym krajami, kryzys w budownictwie nigdy nie by  a  tak g boki, chocia

fala bankructw nie oszcz dzi a wielu krajowych podmiotów budownictwa. Na-

le y przy tym wyra nie podkre li , e w przypadku Polski przyczyn obecnego 

kryzysu w budownictwie nale y bardziej upatrywa  w ryzyku bran owym [Two-

rek,  2012, s. 847], a nie szuka  wy cznie w sferze makroekonomicznej. Ze 

wzgl du na liczne bariery produkcji budowlano-monta owej polskim przedsi -

biorcom budowlanym jest wyj tkowo trudno prowadzi  dzia alno  gospodar-

cz , a wielu praktyków, okre laj c rynek budowlany w Polsce, okre la go mia-

nem trudnego rynku, czy wr cz ryzykownej sekcji gospodarki. Zw aszcza 

dotyczy to dzia alno ci deweloperów, poniewa  obecny kryzys ze szczególn

ostro ci  dotkn  europejski rynek nieruchomo ci, gdzie wed ug raportów Naro-

dowego Banku Polskiego kryzys ten zosta  „(...) zapocz tkowany p kni ciem 

ba ki spekulacyjnej na rynku nieruchomo ci w Stanach Zjednoczonych w 2007 

roku (...), a pó niej tak e w niektórych gospodarkach europejskich i gwa tow-

nym spadkiem cen nieruchomo ci. (...) W konsekwencji znacz co obni y a si

warto  zabezpiecze  dla papierów d u nych zwi zanych z rynkami nierucho-

mo ci” [NBP, 2009, s. 4-9]. Dodatkowo „(...) ograniczenie popytu b d ce – 

wskutek dzia ania efektu maj tkowego – jednym ze skutków za amania na rynku 

nieruchomo ci w Stanach Zjednoczonych i niektórych gospodarkach europej-

skich, wzmocnione zosta o poprzez ograniczenia w dost pie do kredytu” [NBP, 

2009, s. 9]. Ograniczenia te dotyczy y zw aszcza kredytów hipotecznych, co  

w sposób bezpo redni zahamowa o rozwój budowlanych procesów inwestycyj-
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nych finansowanych kredytem bankowym. O spowolnieniu tempa inwestowania 

bezpo rednio wiadcz  wyniki polskich przedsi biorstw budowlanych. Dla 

przyk adu „(...) w I kwartale 2009 roku w sekcji budownictwo wynik finansowy 

netto wyniós  minus 128 mln z otych” [GUS, 2014a, s. 37; Tworek, 2010,  

s. 5]. Dla porównania, jeszcze w 2008 r. „(...) produkcja budowlano-monta owa

(obejmuj ca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym) zrealizowana 

(...) na terenie kraju przez przedsi biorstwa budowlane ( cznie z szacunkowymi 

danymi dla przedsi biorstw budowlanych o liczbie pracuj cych do 9 osób) by a

o 10,9% wy sza ni  w 2007 roku (w 2007 roku wzrost o 16,5%)” [GUS, 2009,  

s. 37]. „(...) Z kolei w styczniu 2010 roku (wzgl dem analogicznego okresu roku 

poprzedniego) wska nik cen produkcji budowlano-monta owej wyniós  minus 

0,7%” [GUS, 2014a, s. 37]. Natomiast „(...) g ównym motorem nap dowym 

budownictwa w 2011 roku by y obiekty in ynierii l dowej i wodnej, których 

udzia  w ca ym 2011 roku wzrós  do 60,1%” [Ministerstwo Gospodarki, 2012,  

s. 8]. Podobnie „(...) 2012 rok charakteryzowa  si  pog bieniem problemów  

w sektorze budowlanym, który od 2008 roku (poza rokiem 2011, kiedy to osi -

gni to 0,1% wzrost) realnie zmniejsza warto  wytworzonej produkcji. (...) Pol-

ski sektor budowlany (...) w 2012 roku odnotowa  4,7% spadek produkcji  

sprzedanej” [Ministerstwo Gospodarki, 2013, s. 49]. Równie  2013 r. „(...) cha-

rakteryzowa  si  pog bieniem [dalszych] problemów w sektorze budowlanym, 

(...) który w 2013 roku odnotowa  10,7% spadek produkcji sprzedanej, przy 

7,3% spadku w roku poprzednim. (...) Spadek produkcji budowlanej by  rezulta-

tem s abej kondycji sektora, zwi zanej z niskim popytem na nieruchomo ci,

przy braku pozytywnych bod ców ze strony du ych projektów infrastruktural-

nych” [Ministerstwo Gospodarki, 2014, s. 53]. Natomiast „(...) w I pó roczu

2014 roku produkcja budowlana wzros a o 9,8% r/r, wiadcz c o [niewielkiej] 

poprawie sytuacji w sektorze, którego s aba kondycja utrzymywa a si  od po o-

wy 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 (wp yw sezonowego charakteru produkcji 

budowlano-monta owej). Sytuacj  w polskim budownictwie w latach przed kry-

zysem i w okresie do ka koniunkturalnego polskiego budownictwa najlepiej od-

zwierciedla kszta towanie si  wska nika ogólnego klimatu koniunktury w budow-

nictwie, co przedstawia rys. 1. 
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Rys. 1.  Dynamika produkcji budowlanej r/r (%) oraz wska nik ogólnego klimatu  

koniunktury w budownictwie w latach 2004-2013 (pkt. proc., dane odsezonowane) 

ród o:  EYGM [2013, s. 12]. 

Rys. 1 odzwierciedla w pewnym sensie pesymistyczne nastroje polskich 

przedsi biorców budowlanych, co przedstawia krzywa obrazuj ca wska nik

ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie, poniewa  wska nik ten jest 

tworzony na podstawie wyników bada  ankietowych GUS przeprowadzonych 

w ród ma ych, rednich i du ych przedsi biorstw budowlanych dzia aj cych  

w Polsce. Warto tutaj zwróci  szczególn  uwag  na lata 2012-2013, gdzie obser-

wowalny jest wyra ny spadek tego wska nika, czemu towarzyszy równoczesny 

spadek dynamiki sprzedanej produkcji budowlanej. W szczególno ci w 2013 r. 

„(...) w dziale zwi zanym ze wznoszeniem budynków przedsi biorstwa, których 

podstawowym rodzajem dzia alno ci s  roboty zwi zane ze wznoszeniem bu-

dynków mieszkalnych i niemieszkalnych (realizuj ce 92,6% produkcji tego 

dzia u, wobec 93,2% przed rokiem), odnotowa y spadek produkcji o 17,3%  

(w 2012 roku spadek o 9,5%). (...) W dziale zwi zanym z robotami realizowa-

nymi na obiektach in ynierii l dowej i wodnej, w jednostkach wykonuj cych 

g ównie roboty zwi zane z budow  dróg ko owych i szynowych spadek sprze-

da y wyniós  12,1% (w 2012 roku spadek o 11,6%), w jednostkach specjalizuj -

cych si w wykonywaniu robót zwi zanych z budow  pozosta ych obiektów 

in ynierii l dowej i wodnej – 1,6% (wobec spadku o 0,5%), natomiast niewielki 

wzrost odnotowano w podmiotach, których podstawowym rodzajem dzia alno ci

jest budowa ruroci gów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  

– o 0,9% (wobec spadku o 1,2%). (...) Spo ród przedsi biorstw dzia u zwi zane-
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go z wykonywaniem specjalistycznych robót budowlanych spadek produkcji 

wyst pi  we wszystkich grupach dzia alno ci, przy czym w podmiotach wy-

konuj cych g ównie rozbiórki i przygotowanie terenu pod budow  – o 22,2%  

(w 2012 roku spadek o 1,4%), w wykonuj cych g ównie pozosta e specjali-

styczne roboty budowlane – o 10,0% (spadek o 11,0%), w realizuj cych roboty 

budowlane wyko czeniowe – o 1,4% (wzrost o 13,3%), a w specjalizuj cych si

w wykonywaniu instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozosta ych 

instalacji budowlanych – o 0,1% (wzrost o 0,6%)” [GUS, 2014b, s. 39]. Rów-

nie  w ca ym 2015 r. gospodarka Polska odnotowa a negatywne tendencje  

w zakresie kszta towania si  podstawowych wyników budownictwa. W opinii 

wielu ekspertów z zakresu ekonomiki budownictwa, równie  w I po owie 2016 r. 

ci gle utrzymywa  si  b d  nastroje pesymistyczne w ród polskich przedsi -

biorców budowlanych, czemu towarzyszy  b dzie spadek liczby zatrudnionych 

na stanowiskach roboczych w bran y budowlanej. Jednak przewiduje si , e

2016 r. stanowi  b dzie radykalny okres wyj cia polskiego budownictwa z kry-

zysu. W 2016 r. „(...) na koniunktur  w tym sektorze coraz wyra niej oddzia y-

wa  b d  pozytywnie inwestycje infrastrukturalne finansowane w ramach nowej 

perspektywy bud etowej Unii Europejskiej” [IBnGR, 2014, s. 3]. Z najnow-

szych bada  analityków z mi dzynarodowej brytyjsko-ameryka skiej firmy 

konsultingowej PRM wynika, e „(...) dodatkowo, rozpoczynaj cy si  bud et

unijny na lata 2014-2020 sprawi, e jako trzy najbardziej perspektywiczne sekto-

ry budownictwa wymieniane b d  bran e in ynieryjne, [a zw aszcza] budownic-

two energetyczne, drogowe oraz kolejowe” [www 2]. 

2.  Rynek pracy w budownictwie w Polsce w okresie  
obecnego kryzysu gospodarczego na tle czeskiego, niemieckiego, 
ukrai skiego i rosyjskiego rynku budowlanego  
– wybrane zagadnienia

Z ca o ci wcze niejszych rozwa a  wynika zasadnicza konkluzja, e obec-

ny kryzys wp yn  g ównie na kondycj  finansow  podmiotów polskiego bu-

downictwa, a zw aszcza przedsi biorstw budowlano-monta owych, co znalaz o

swoje odzwierciedlenie, po pierwsze, w wypracowanych niekorzystnych ko -

cowych wynikach finansowych tych podmiotów, po drugie, w liczbie zatrudnio-

nych pracowników w analizowanej sekcji gospodarki. Przechodz c do pierwszej 

ww. kwestii, mo na tutaj dla przyk adu poda  fakt, e w okresie do ka koniunk-

turalnego w budownictwie (rys. 1) w I kwartale 2013 r. „(...) w budownictwie 
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przychody ze sprzeda y wynios y 14,7 mld z  i by y ni sze o 19,8% od osi gni -

tych przed rokiem. (...) Koszty spad y o 18,9% i by y wy sze od uzyskanych 

przychodów. (...) Wynik ze sprzeda y, podobnie jak przed rokiem, by  ujemny  

i wyniós  0,5 mld z  (przed rokiem 0,4 mld z ). (...) Równie , jak rok wcze niej,

wyniki finansowe brutto i netto by y ujemne osi gaj c odpowiednio 0,4 mld z

i 0,5 mld z , co oznacza istotne, oko o trzykrotne pog bienie strat. (...) Podobnie 

ujemne by y wska niki rentowno ci. (...) Rentowno  ze sprzeda y obni y a si

z minus 2,1% do minus 3,2%, rentowno  brutto z minus 0,6% do minus 2,8%,  

a rentowno  netto z minus 1,0% do minus 3,3%” [Ministerstwo Gospodarki, 

2013, s. 5]. Podobne niekorzystne wyniki dzia alno ci gospodarczej wypracowa-

li równie  pozostali uczestnicy rynku inwestycyjno-budowlanego, co zw aszcza 

odnosi si  do anga owanych przez generalnych wykonawców podwykonawców 

robót. Brak p ynno ci finansowej generalnych wykonawców skutkowa  proble-

mami w zakresie regulacji bie cych zobowi za  wobec m.in. tych podmiotów. 

W trudnej sytuacji finansowej znale li si  równie  deweloperzy realizuj cy in-

westycje na rynku nieruchomo ci, co bezpo rednio wi za o si  z utrudnieniami 

w zakresie kredytowania zakupu nieruchomo ci przez ich us ugobiorców. Warto 

przy tym podkre li , e „(...) liczba osób pracuj cych w sektorze [nieruchomo-

ci] w latach 2008-2012 spad a o oko o 13%. (...) Najwi kszy spadek mia

miejsce w latach 2009-2010. (...) Od tego czasu liczba pracuj cych w sektorze 

pozostawa a relatywnie stabilna” [EYGM, 2013, s. 15].  

Na skutek kryzysu gospodarczego wiele podmiotów rynku inwestycyjno- 

-budowlanego zbankrutowa o lub og osi o upad o . Dla przyk adu, „(...) w 2013 

roku przez pierwsze trzy kwarta y upad o  og osi o 171 firm budowlanych,  

tj. o 16,3% wi cej ni  w analogicznym okresie w 2012 roku” [EYGM, 2013,  

s. 16]. Sytuacja ta dotyczy a równie  wielu krajów na wiecie, w tym krajów Eu-

ropy rodkowo-Wschodniej, a poniewa  – jak podkre lono we wprowadzeniu  

– kraje te s  naturalnym partnerem handlowym Polski, to wiele inwestycji budow-

lanych jest realizowanych w krajach o ciennych przez polskich wykonawców. 

Wed ug danych EUROSTAT-u w krajach Unii Europejskiej pracy poszukuje 

26,33 mln ludzi, z czego 72,8% to mieszka cy strefy euro, a najwy sze bezrobo-

cie utrzymuje si  w po udniowych krajach tzw. eurolandu [www 1]. 

Drugim wymienionym, a zarazem zasadniczym tutaj problemem jest kwestia 

zatrudnienia w budownictwie w okresie kryzysu, co nale y traktowa  w katego-

riach miernika aktywno ci ekonomicznej analizowanej sekcji gospodarki, gdzie 

przyk adowo „(...) w 2013 roku poziom zatrudniania w bran y budowlanej spad

o oko o 140-150 tys. etatów” [www 3]. Warto przy tym doda , e „(...) w 2004 

roku w sektorze budowlanym w Polsce pracowa o oko o 797 tys. osób, co stano-
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wi o 5,8% wszystkich pracuj cych w gospodarce” [EYGM, 2013, s. 10]. Nast p-

nie „(...) w 2011 roku by o to prawie 1,3 mln, czyli 8% pracuj cych ogó em” 

[EYGM, 2013, s. 10]. Z kolei „(...) w 2012 roku, wraz z os abieniem aktywno-

ci w budownictwie, powy sza tendencja odwróci a si , tzn. udzia  pracuj -

cych w sektorze budowlanym w ród pracuj cych ogó em spad  do 7,8%” 

[EYGM, 2013, s. 10]. Odnosz c si  bezpo rednio do 2011 roku warto jeszcze 

doda , e „(...) przy pieszenie realizacji zada  infrastrukturalnych wp ywa o

[w tym okresie] na wzrost zatrudnienia i wzrost p ac, szczególnie w grupie 

przedsi biorstw specjalizuj cych si  w budownictwie drogowym. (...) W 2011 

roku w przedsi biorstwach realizuj cych zadania infrastrukturalne zatrudnienie  

i p ace wzrasta y szybciej ni rednio w sektorze” [Bolkowska, 2012, s. 16-17]. 

Natomiast „(...) w pierwszych miesi cach 2012 roku p ace w grupie przedsi -

biorstw in ynierii l dowej i wodnej nie wzrasta y” [Bolkowska, 2012, s. 16-17], 

co przedstawia rys. 2. 

Rys. 2.  P ace i zatrudnienie w budownictwie w Polsce w okresie 2011 – I-VI 2012

ród o:  Bolkowska [2012, s. 17]. 

Pomimo obserwowanych na rys. 2 niekorzystnych zmian „(...) warto odno-

towa , e w II kwartale 2013 roku liczba pracuj cych w budownictwie by a tyl-

ko o 4,1% ni sza ni  w analogicznym kwartale roku wcze niejszego (...), pod-

czas gdy spadek warto ci dodanej sektora budowlanego w tym okresie by

znacznie wi kszy i wyniós  18,9%. (...) Sugeruje to, e du a cz  pracodawców 

w tej bran y, pomimo kurczenia si  jej aktywno ci, nie zdecydowa a si  od razu 

na proporcjonalne ograniczenie zatrudnienia” [Bolkowska, 2012, s. 10]. Jak 

wygl da a liczba zatrudnionych w poszczególnych dziedzinach budownictwa  

w okresie do ka koniunkturalnego w budownictwie przedstawia rys. 3.  
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Rys. 3.  Liczba pracuj cych w poszczególnych dziedzinach budownictwa  

w latach 2008-2013 (stycze  2008 = 100), dane odsezonowane

ród o:  EYGM [2013, s. 15]. 

Z rys. 3 wynika, e w latach 2012-2013 nast pi  najwi kszy spadek liczy za-

trudnionych w dziedzinie infrastruktury oraz robót specjalistycznych. W tym sa-

mych okresie jedynie w przypadku budownictwa zwi zanego z rynkiem nieru-

chomo ci nast pi  niewielki wzrost zatrudnienia. W szczególno ci z rys. 3 wynika, 

e „(...) w sektorze robót specjalistycznych notowano umiarkowany wzrost liczby 

pracuj cych od 2009 do 2011 roku, natomiast w 2012 roku nast pi  spadek liczby 

pracuj cych poni ej poziomu z pocz tku 2008 roku” [EYGM, 2013, s. 15]. Nato-

miast w dziedzinie infrastruktury „(...) pod koniec 2011 roku liczba pracuj cych 

by a w nim o oko o 59,1% wy sza ni  na pocz tku 2008 roku. (...) Od 2012 roku 

do pocz tku 2013 roku zatrudnienie w tej dziedzinie by o jednak redukowane. (...) 

W pierwszej po owie 2013 roku nast pi a stabilizacja liczby pracuj cych w sekto-

rze infrastrukturalnym” [EYGM, 2013, s. 15]. Z kolei w „(...) II kwartale 2013 

roku w dziedzinie robót specjalistycznych pracowa o a  599,2 tys. osób (49,8% 

ogó u pracuj cych w budownictwie)” [EYGM, 2013, s. 15].  

Podobne tendencje w tym zakresie daje si  zaobserwowa  w wielu innych 

krajach Unii Europejskiej. Dla porównania, warto w tym miejscu w sposób 

szczególny pos u y  si  przyk adem budownictwa w Republice Czeskiej (du e

podobie stwo rozwoju rynku budowlanego). W Republice Czeskiej „(...) zloka-

lizowany jest bardziej rozleg y sektor zatrudnienia w budownictwie w odniesie-

niu do ca ej gospodarki, w porównaniu (...)” [Ministerstwo Gospodarki, 2012,  

s. 22] z takimi krajami, jak na przyk ad Niemcy, czy Szwecja. „(...) Zgodnie  
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z danymi w 2010 roku w Czechach proporcja PKB generowana przez budownic-

two wynios a oko o 7%, natomiast liczba zatrudnionych w budownictwie od 

2009 roku „(...) spada a rocznie o oko o 2% (r/r), co [stanowi o] echo kryzysu 

gospodarczego z 2008 roku. (...) Zarówno wielko  zatrudnienia w budownic-

twie, jak i relatywnie du a cz  generowanego przez sektor budownictwa PKB 

wskazuj , e mo e to by  [w przysz o ci] atrakcyjny rynek zbytu dla polskich 

eksporterów produktów i us ug budowlanych” [Ministerstwo Gospodarki, 2012, 

s. 22]. Ilustracj  w tym zakresie stanowi rys. 4.  

Rys. 4.  Wska niki charakteryzuj ce sytuacj  w budownictwie w Republice Czeskiej

ród o:  Ministerstwo Gospodarki [2012, s. 22]. 

Na rys. 4 wida , e bezpo rednio w okresie poprzedzaj cym obecny kryzys 

gospodarczy, tj. w latach 2006-2007, sytuacja w czeskim budownictwie by a

ogólnie dobra. Intensyfikacja i rozwój budowlanych procesów inwestycyjnych 

nast powa  na skutek korzystnych warunków gospodarczych, jakie wtedy pano-

wa y w Czechach [Tworek i Valouch, 2011, s. 37]. O dobrych wynikach eko-

nomicznych czeskich przedsi biorstw budowlano-monta owych (w tym równie

deweloperów na czeskim rynku nieruchomo ci) decydowa  g ównie pe ny port-

fel zamówie , jakie mia y wtedy do dyspozycji te podmioty [Tworek i Valouch, 

2011, s. 37]. Wtedy spore o ywienie w czeskim budownictwie spowodowa y

m.in. bezpo rednie inwestycje zagraniczne, atwy dost p do kredytu bankowego, 

a w szczególno ci uzyskanie – podobnie jak w Polsce – pe nego dost pu do fun-
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duszy unijnych [Tworek i Valouch, 2011, s. 37]. W rzeczywisto ci by y to 

g ówne katalizatory o ywienia gospodarczego, jakie nast pi o bezpo rednio  

w okresie po wst pieniu zarówno Polski, jak i Republiki Czeskiej do Unii Euro-

pejskiej [Tworek i Valouch, 2011, s. 37]. W tamtym okresie zarówno w Polsce, 

jak i Czechach du o si  budowa o, czemu towarzyszy  du y wzrost cen nieru-

chomo ci w obu krajach [Tworek i Valouch, 2011, s. 37]. Dla porównania, „(...) 

rednia liczba zatrudnionych w budownictwie czeskim w kwietniu 2014 roku 

(bez pracowników agencyjnych), w przedsi biorstwach zatrudniaj cych co naj-

mniej 50 pracowników, w stosunku mi dzyrocznym by a ni sza o 5,5%. (...) 

rednie wynagrodzenie w tej bran y wzros o o 2,2% i wynios o 31 098 CZK,  

tj. oko o 1135 EUR” [WPHiI, 2014, s. 3]. Natomiast – w celach porównawczych –  

sytuacj  niemieckiego, ukrai skiego oraz rosyjskiego budownictwa pod tym sa-

mym wzgl dem przedstawiaj  dane zawarte kolejno na rys. 5, 6, i 7.  

Rys. 5.  Wska niki charakteryzuj ce sytuacj  w budownictwie w Niemczech 

ród o:  Ministerstwo Gospodarki [2012, s. 25]. 
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Rys. 6.  Wska niki charakteryzuj ce sytuacj  w budownictwie na Ukrainie 

ród o:  Ministerstwo Gospodarki [2012, s. 36]. 

Rys. 7.  Wska niki charakteryzuj ce sytuacj  w budownictwie w Rosji 

ród o:  Ministerstwo Gospodarki [2012, s. 41]. 

W Niemczech, Rosji i na Ukrainie kryzys gospodarczy rozpocz  si  rów-

nolegle (rys. 5, 6, i 7) i najbardziej dotkn  sekcj  gospodarki przemys , w tym 

budownictwo. Jednak w przeciwie stwie do Polski, Czech, Rosji i Ukrainy nie-
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miecki rynek inwestycyjno-budowlany „(…) charakteryzuj  wysoki stopie

zaawansowania technologicznego i ugruntowane rozwi zania prawne. (…) [Do-

datkowo] (…) jest on jednym z najwi kszych w Europie i posiada du y poten-

cja ” [Ministerstwo Gospodarki, 2012, s. 25]. Jednak ogólnie oceniaj c, bie ca 

sytuacja w budownictwie zarówno w Niemczech, na Ukrainie, jak i w Rosji jest 

z a. Przypuszcza si , e dopiero rok 2016 przyniesie wi ksz  popraw  w zakre-

sie kszta towania si  proporcji przedstawionych na rys. 5, 6 i 7 w zwi zku

z powolnym wychodzeniem budownictwa ze stagnacji gospodarczej oraz ogól-

nym poprawieniem wyników gospodarek europejskich. Zw aszcza z a jest sytu-

acja na rynku pracy w tych krajach i „(...) b dzie ona jeszcze gorsza i liczba 

bezrobotnych znacznie wzro nie, je li bran a budowlana – daj ca zatrudnienie 

wielu [Niemcom, Ukrai com i Rosjanom] – nie znajdzie sposobu na wyj cie  

z kryzysu” [www 4]. Przewiduje si , e w tych krajach dopiero w 2016 r.  

w sposób znacz cy stopa bezrobocia w budownictwie spadnie. Dodatkowo  

w tych krajach wp yw kryzysu na kondycj  finansow  wykonawców znalaz

swoje odzwierciedlenie w niekorzystnych ko cowych wynikach finansowych 

wypracowanych u tych podmiotów ogó em. Zatem wynika z tego, e ogólna 

kondycja finansowa niemieckich, ukrai skich i rosyjskich wykonawców jest 

s aba. Ponadto w tych krajach istnieje „(…) wyra ny brak je li chodzi o specja-

lizacj  wielu przedsi biorstw budowlanych, a tymczasem wysok  rentowno

mog  uzyskiwa  w zasadzie wy cznie przedsi biorstwa o najnowocze niejszym 

wyposa eniu sprz towym i to przy mo liwie najwi kszym jego u ytkowaniu” 

[Bili ski, 2003, s. 334]. Na tle analizowanych krajów tylko Niemcy posiadaj

nieco lepsz  sytuacj  w tym wzgl dzie.

Podsumowanie 

Przyjmuj c, e ogólny mechanizm funkcjonowania rynku budowlanego jest 

nast puj cy, tj. „(...) na rynku spotykaj  si  inwestorzy poszukuj cy wykonaw-

ców zamierzonego przedsi wzi cia budowlanego i wykonawcy poszukuj cy

zbytu dla swojego przedsi biorstwa, a wi c mo liwo ci odp atnego wykonania 

robót oraz wykorzystania posiadanego sprz tu i zaanga owania pracowników” 

[Uhma, 1998, s. 112], to równocze nie – na zasadzie analogii – mo na przyj ,

e „(...) uczestnicy rynku pracy [w budownictwie] staraj  si  na nim zaj  jak 

najlepsz  pozycj ” [Kwiatkowski, 2012, s. 29]. Równocze nie zmiana liczby 

zatrudnionych w ród poszczególnych uczestników procesu inwestycyjno- 

-budowlanego zale y od aktualnej sytuacji ka dego indywidualnego przedsi -
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biorstwa i jego pozycji na rynku budowlanym. Jednak relacja ta nie przek ada

si  na ogóln  sytuacj  rynku pracy w budownictwie. W szczególno ci na ogóln

sytuacj  na rynku pracy w budownictwie ma przede wszystkim wp yw ogólna 

sytuacja gospodarcza kraju, co wprost znajduje swoje odzwierciedlenie we wzro-

cie lub spadku stopy bezrobocia w analizowanej sekcji gospodarki. Tendencje te 

znalaz y swoje odzwierciedlenie w latach 2008-2015, kiedy budownictwo nie 

tylko w Polsce, Czechach, Niemczech, Rosji i na Ukrainie, ale i ca ej Europie 

znalaz o si  w fazie ostrego kryzysu gospodarczego. Zw aszcza w 2009 r. w bu-

downictwie w Europie sytuacja si  diametralnie zmieni a, „(...) kiedy to kryzys na 

rynku nieruchomo ci w Stanach Zjednoczonych, poprzez szereg finansowych 

kana ów transmisji, doprowadzi  do g bokiej korekty na globalnych rynkach nie-

ruchomo ci. (...) Skutkiem tego, w drodze wycofywania si  inwestorów z zapla-

nowanych projektów oraz spowolnienia tych dotychczas realizowanych, wynik 

sektora budowlanego [analizowanych] gospodarek znacz co si  wówczas pogor-

szy ” [Ministerstwo Gospodarki, 2012, s. 48-49].  

Reasumuj c, zarówno w Polsce, Czechach, Niemczech, Rosji, jak i na 

Ukrainie kryzys gospodarczy rozpocz  si  równolegle. Równocze nie w tych 

krajach wyst pi y te same przyczyny kryzysu oraz te same skutki [Tworek  

i Valouch, 2011, s. 42]. Skutki gospodarcze kryzysu finansowego w polskim, 

czeskim, niemieckim, ukrai skim i rosyjskim budownictwie zacz y by  odczu-

walne z kilkumiesi cznym opó nieniem [Tworek i Valouch, 2011, s. 42]. I tak, 

po pierwsze, zarówno w Polsce, Czechach, Niemczech, Rosji, jak i na Ukrainie 

kryzys najbardziej dotkn  sekcj  gospodarki przemys , w tym budownictwo,  

a najwi ksz  barier  w dzia alno ci polskich, czeskich, niemieckich, rosyjskich  

i ukrai skich przedsi biorstw budowlanych jest konkurencja [Tworek i Valouch, 

2011, s. 44-45]. Po drugie, podobny jest stan rozwoju polskiego, czeskiego, ukra-

i skiego i rosyjskiego budownictwa (wyj tek stanowi  Niemcy), tzn. przedsi -

biorstwa budowlane charakteryzuje nadmierne rozdrobnienie, s aba konkurencyj-

no , s abe dokapitalizowanie, zbyt ma a wydajno , niski stopie  specjalizacji  

w zakresie wykonawstwa inwestycyjnego, niedoskona o  przepisów prawa doty-

cz cych budownictwa, a koszty pracy w tych krajach w budownictwie nie s  tak 

wysokie, jak w krajach Europy Zachodniej [Bili ski, 2003, s. 7-8], w tym  

w Niemczech [Tworek i Valouch, 2011, s. 44-45].  Po trzecie, radykalna popra-

wa sytuacji uczestników rynku inwestycyjno-budowlanego (inwestorów, dewe-

loperów, wykonawców, projektantów, podwykonawców itp.) w Polsce, Cze-

chach, Niemczech, Rosji i na Ukrainie nast pi 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 
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odczuwa skutki panuj cego obecnie kryzysu, a mniejszy zysk netto osi gany 

przez polskich, czeskich, niemieckich, ukrai skich i rosyjskich wykonawców 

budowlanych jest bezpo rednim skutkiem spadku przychodów ze sprzeda y

z tytu u zrealizowanej przez te przedsi biorstwa produkcji budowlano- 

-monta owej w latach kryzysu [Tworek i Valouch, 2011, s. 44-45]. St d te

nasuwa si  jedna zasadnicza konkluzja, tj. pomimo e, z jednej strony, zwolnie-

nia pracowników w sektorze budownictwa znacznie przyczyni  si  do wzrostu 

krajowej stopy bezrobocia, to z drugiej strony, polepszenie sytuacji w tej sekcji 

gospodarki przyczyni si  do polepszenia wyników ca ej gospodarki i wp ynie na 

wzrost zatrudnienia, a jedn  z dróg wyj cia z obecnego kryzysu gospodarczego 

jest o ywienie budownictwa, a zw aszcza intensyfikacja budowlanych procesów 

inwestycyjnych realizowanych w sektorze publicznym. Tego typu wniosek 

mo na odnie  zarówno do polskiej, niemieckiej, czeskiej, ukrai skiej, 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 mar-

ket. 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. 


