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yniki statystyki publicznej wskazu-
ją pogarszającą się sytuację na
rynku budowlanym – według ra-
portu przygotowanego przez ASM
– Centrum Badań i Analiz Rynku.
W pierwszej połowie 2013 roku
produkcja budowlano-montażowa
była o 23% niższa niż w analogicz-
nym okresie poprzedniego roku.
Po wysokich wzrostach w „miesz-
kaniówce”, które można było zaob-
serwować w 2012 roku na rynku
budowlanym nastąpił czas zaha-
mowania, kiedy to inwestycji jest
zdecydowanie mniej. Czy tak nie-
korzystna koniunktura zagrozi
stabilności zatrudnienia w branży
wykończeniowej i dekarskiej?

Trudne czasy firm wykonawczych
Analizując szanse i zagrożenia

dla ?rm oferujących prace wykoń-
czeniowe ASM zwraca uwagę
przede wszystkim na to, że ich zde-
cydowana większość została zakla-
sy?kowana jako mikroprzedsię-
biorstwa (90,2%), czyli ?rmy
zatrudniające nie więcej niż 9 pra-
cowników. Dominacja mikro-
przedsiębiorstw jest charaktery-
styczna dla całego sektora związa-
nego z wykonawstwem. Co trzy-
nasta badana ?rma (7,6%) zatrud-
nia od 10 do 49 pracowników,
co klasy?kuje ją jako ?rmę małą.
Zatem, biorąc pod uwagę tendencje
panujące na rynku budowlanym,
a mianowicie spadek produkcji bu-
dowlano-montażowej, można się
spodziewać, że ?rmy będę podej-
mowały działania, mające na celu re-
dukcję zatrudnienia. Nie można
również wykluczyć, że dojdzie tak-
że do upadłości ?rm.

Mniej zleceń dla dekarzy
Jeśli chodzi o ?rmy wykonaw-

cze oferujące prace dekarskie to
w 2012 roku ich sytuacja na rynku
była lepsza niż obecnie. Blisko 52%
dekarzy uznało bowiem, iż w 2013
roku ich ?rma realizuje mniejszą
ilość zleceń dekarskich, niż w po-
dobnym okresie roku poprzednie-
go. Rosnąca aktywność na rynku
mieszkaniowym w 2012 roku bez-
pośrednio wpłynęła więc na wzrost
wielkości rynku pokryć dachowych
w Polsce. W nowym budownictwie
jest ona bezpośrednio związana
z liczbą budynków oddanych do
użytkowania zarówno w sektorze
mieszkaniowym, jak i niemiesz-
kalnym. W 2012 roku oddano do
użytku 99 908 budynków o łącz-
nej kubaturze 164,6 mln m³. Z ogól-
nej liczby budynków oddanych do

użytku w 2012 roku 77,4% stano-
wiły obiekty mieszkalne. W sumie
oddano do użytkowania 77 279 bu-
dynków mieszkalnych o łącznej ku-
baturze 74,6 mln m³. Budynki nie-
mieszkalne stanowiły 22,6%
w strukturze budynków oddanych
do użytkowania ogółem w 2012
roku. Oddano ich do użytku 22 629
o łącznej kubaturze 90,1 mln m³.

Ujemna koniunktura i zahamo-
wanie nowych inwestycji z pewno-
ścią spowoduje znaczny spadek
liczby zleceń na prace dekarskie.
Fachowcy pracujący przy wykoń-
czeniu dachów są multispecjalista-
mi, zajmują się zarówno monta-
żem okien dachowych (90,8%), jak
i montażem pokryć dachowych
(88,6%) oraz systemów rynnowych
(88,5%).

Czy powyższe kompetencje oka-
żą się wystarczające dla przetrwania
?rmy na rynku? A może dekarze
zaczną szukać zleceń w branżach
pokrewnych? Z pewnością fachow-
cy zajmujący się pracami dekarski-
mi, podobnie jak w przypadku ?rm
oferujących roboty wykończenio-
we, będą musieli szukać zleceń re-
montowych.

Zapraszamy do zapoznania się
z najnowszymi raportami „Rynek
pokryć dachowych w Polsce”, oraz
„Pro?lowanie Wykonawców”.
Pierwszy z nich stanowi kompen-
dium wiedzy dotyczącej zarówno
sytuacji na rynku pokryć dacho-
wych wg producentów, jak i wyko-
nawców oraz zawiera dane nt. wiel-
kości rynku pokryć dachowych oraz
jego przyszłego potencjału. W dru-
gim raporcie znajdują się szczegó-
łowe informacje na temat ?rm wy-
konawczych w Polsce. Opracowania
ASM – Centrum Badań i Analiz
Rynku zawierają profesjonalne
i rzetelne dane przygotowane przez
zespół ekspertów specjalizujących
się w złożonych analizach branży
budowlanej.
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Spadek liczby
nowych
inwestycji

Firmy wykonujące prace
wykończeniowe i dekarskie
muszą postawić na klientów
remontujących nieruchomości.


