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RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM

Produkcja budowlano-montażowa
 � Największy udział w produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez wszystkie podmioty 

budowlane posiada woj. mazowieckie – produkcja zrealizowana na terenie Mazowsza wyniosła 
w 2014 r. 36,2 mld zł, co przełożyło się na blisko 22% udział w rynku budowlanym.

 � Jedynym regionem poza Mazowszem z dwucyfrowym udziałem rynkowym jest woj. śląskie 
(19,3 mld zł, 11,7% udziału).

 � Kolejne regiony o znacznym udziale w rynku (rzędu 6-9%) to woj. małopolskie, dolnośląskie, 
wielkopolskie oraz pomorskie. Łącznie sześć wspomnianych województw odpowiada za dwie 
trzecie wartości polskiego rynku budowlanego.

 � Ponad połowę (53% w 2014 r.) produkcji budowlanej w Polsce realizują firmy budowlane 
zatrudniające powyżej 9 pracowników. W firmach tych na 1 zatrudnionego przypadała produkcja 
o wartości 215 tys. zł, co oznacza powrót do poziomu z 2011 r. (efekt upadłości wielu firm 
budowlanych, w efekcie czego na każdą firmę przypadało statystycznie więcej zleceń).

 � Najwyższym wskaźnikiem efektywności (wartość produkcji budowlanej na 1 zatrudnionego) 
charakteryzują się rokrocznie firmy z zachodnich regionów kraju, tj. woj. lubuskiego, 
dolnośląskiego i zachodniopomorskiego (przedziały rzędu 260-290 tys. zł produkcji budowlanej 
na 1 pracownika). Po drugiej stronie skali znajdują się firmy z woj. świętokrzyskiego (168 tys. zł).

 � W przypadku produkcji budowlanej firm zatrudniających powyżej 9 pracowników, w przypadku 
niemal wszystkich regionów dominującym segmentem jest branża inżynieryjna, która ma 
największy udział w regionach bardziej uprzemysłowionych (śląskie i opolskie). Jedynymi 
regionami gdzie największym segmentem jest sektor niemieszkaniowy są woj. świętokrzyskie 
oraz wielkopolskie (efekt silnego rozwoju budownictwa przemysłowo-magazynowego oraz 
rolnego).
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Budownictwo przemysłowo-magazynowe
 � Obiekty fabryczne oraz przemysłowe decydują w dużej mierze o sile regionów. Stanowią one 

miejsce zatrudnienia dla lokalnej ludności oraz powiększają wpływy finansowe do samorządów, 
pozwalając na rozbudowę i rozwój regionu. W Polsce najczęstszym sposobem na lokalizację 
zakładu przemysłowego jest Specjalna Strefa Ekonomiczna. Na obszarze stref gminy, starając 
się przyciągnąć kapitał, oferują preferencyjne warunki podatkowe, dzięki czemu koszty 
ponoszone przez inwestorów są znacząco niższe. W Polsce funkcjonuje obecnie 14 takich stref. 
Zajmują one 18,1 tys. hektarów.

 � O znacznej popularności tej formy wsparcia prywatnych przedsiębiorstw świadczy sytuacja 
z 2014 roku, kiedy po ogłoszeniu przedłużenia funkcjonowania obszarów do 2026 roku 
gwałtownie wzrosła liczba firm deklarujących przeprowadzenie inwestycji na terytoriach stref.

 � Największym rynkiem magazynowym pozostaje Warszawa i okolice. Na koniec 2015 r. łączna 
podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w trzech warszawskich strefach wyniosła 
2,86 mln m². Na koniec 2015 r. w stolicy niewynajęte było 6,7% powierzchni magazynowych, 
wobec 7,1% rok wcześniej. W budowie znajduje się natomiast ponad 200 tys. m² w ramach 
11 projektów.

 � Na Górnym Śląsku, drugim co do wielkości rynku magazynowych w Polsce, jest blisko 
1,75 mln m² nowoczesnej powierzchni magazynowej. W budowie jest osiem kolejnych 
projektów o powierzchni niemal 100 tys. m². W ciągu ostatnich 12 miesięcy popyt na 
powierzchnię magazynową na śląskim rynku osiągnął poziom 0,5 mln m², co stawia Górny 
Śląsk na drugim miejscu po Warszawie.
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Kredyty mieszkaniowe
 � Rok 2015 na rynku kredytów mieszkaniowych okazał się być rokiem jednocyfrowych wzrostów, 

głównie dzięki dobrym wynikom osiągniętym w ostatnim kwartale roku.

 � Niemal za cały wzrost rynku kredytowego w 2015 r. odpowiadała Warszawa, a w niewielkim 
stopniu także Wrocław. Natomiast w pozostałych największych miastach wartość udzielonych 
kredytów odnotowała spadek, bowiem z uwagi na niski poziom stóp procentowych, a tym 
samym niską opłacalność lokat, znacząca część mieszkań kupiona została za gotówkę.

 � W 2016 r. w najlepszym wypadku wartość nowych kredytów hipotecznych utrzyma poziom 
z 2015 r., choć bardziej prawdopodobny jest niewielki spadek, głównie z uwagi na rosnące 
marże kredytowe oraz obowiązkowy 15% wkład własny do kredytu.

Wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych według miejscowości (mld zł), 2009-2015
37.128.124.83 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Warszawa 11,63 13,86 12,35 9,28 9,14 9,86 14,28
Aglomeracja katowicka 2,42 4,71 4,61 3,82 3,30 3,16 2,99
Wrocław 3,21 3,38 3,31 2,71 2,30 1,95 2,23
Trójmiasto 2,99 3,92 3,67 2,70 2,37 2,21 1,99
Kraków 2,70 2,98 3,04 2,36 2,36 2,20 1,97
Poznań 2,56 2,82 2,91 2,15 1,73 1,73 1,69
Szczecin 1,63 1,58 1,58 1,17 1,11 0,99 0,83
Łódź 1,63 1,67 1,57 1,25 1,00 0,84 0,72
Białystok 0,26 0,60 0,55 0,37 0,39 0,37 0,28
Pozostałe miasta 9,67 13,17 15,61 13,31 12,77 13,51 12,29
Polska 38,70 48,70 49,21 39,11 36,48 36,82 39,32

Źródło: PMR na podstawie danych ZBP, 2016 www.pmrpublications.com

Dynamika wartości nowo udzielonych kredytów hipotecznych według miejscowości (%), 2014-2015
37.128.124.83 2014 2015
Warszawa 7,9% 44,9%
Aglomeracja katowicka -4,4% -5,3%
Wrocław -15,1% 14,2%
Trójmiasto -6,8% -9,9%
Kraków -6,7% -10,2%
Poznań 0,1% -2,7%
Szczecin -10,4% -16,2%
Łódź -16,7% -13,9%
Białystok -5,6% -23,1%
Pozostałe miasta 5,8% -9,0%
Polska 1,0% 6,8%

Źródło: PMR na podstawie danych ZBP, 2016 www.pmrpublications.com
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INFORMACJA O PMR

PMR jest ekspertem w dziedzinie badania i analizy rynków ponad 25 krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w sektorach: budowlanym, handlu detalicznego, 
farmaceutycznym, opieki zdrowotnej i ICT. Publikujemy ponad 150 raportów rynkowych 
i serwisów market intelligence rocznie. Przeprowadzamy konferencje i szkolenia biznesowe, 
a na indywidulane zamówienie realizujemy usługi doradcze oraz badania rynkowe. 
Od 1995 roku pomogliśmy już ponad 500 globalnym korporacjom oraz wielu lokalnym firmom. 
Oferujemy unikalne połączenie danych, analiz i prognoz rynkowych z bogatym doświadczeniem 
w branży szkoleniowej, badawczej i konsultingowej. Wykorzystując ten efekt synergii, przekształcamy 
wiedzę o rynku w praktyczne rekomendacje biznesowe. Przy wsparciu PMR nasi klienci zwiększają 
udziały rynkowe, z sukcesem wchodzą na nowe rynki oraz optymalizują koszty działalności.

DANE KONTAKTOWE

PMR Ltd. Sp. z o.o., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, Polska
tel.: /48/ 12 340 51 00, fax: /48/ 12 340 51 08, www.pmrcorporate.com

Obsługa klientów
tel.: /48/ 12 340 51 30
e-mail: moreinfo@pmrcorporate.com

Marketing 
tel.: /48/ 12 340 51 29
e-mail: marketing@pmrcorporate.com


