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1.

Branża budowlana
w Wielkiej Brytanii

Rynek budowlany Wielkiej Brytanii jest rynkiem perspektywicznym.
W ciągu ostatnich 5 lat stopa wzrostu wyniosła 23,9%. Szacunkowe dane
za rok 2017 potwierdzają tendencję wzrostową. Przewiduje się, że w latach 2017-2021 rynek wzrośnie o kolejne 22%1. Dzięki różnym formom
pomocy publicznej nieprzerwanie wzrasta wartość budownictwa mieszkaniowego. Rząd Wielkiej Brytanii do roku 2022 przewiduje inwestycje
w wysokości około 460 mld GBP w sektorze budownictwa, a 600 mld
GPB w ciągu najbliższych 10 lat na rozwój infrastruktury i projektów
zaplanowanych zgodnie z polityką rozwoju.2
Wzrost liczby firm budowlanych w ostatniej dekadzie osiągnął poziom
50%, a ich liczba w roku 2016 była największa w historii kraju. Wzrasta
również import materiałów budowlanych do 44% w ostatnich pięciu latach, co przy mniejszym poziomie wzrostu eksportu (28% w ostatnich
pięciu latach) oznacza zwiększone zapotrzebowanie oraz świadczy
o chłonności rynku. Deficyt importowy osiągnął nową wartość 9,09
mld GBP. Branża zatrudnia 7,6% pracujących zawodowo i przewiduje
się zwiększenie zapotrzebowania na pracowników, przede wszystkim
wykwalifikowanych w obszarze nowych technologii. Potężny rozwój
technologii cyfrowych wspiera i napędza rozwój budownictwa.
Pomimo zbliżającego się Brexitu nadal rozwijają się inwestycje zagraniczne w infrastrukturę i budownictwo. Dotyczy to zwłaszcza centrum
Londynu i innych większych miast. Przyszłe ryzyka dla branży związane
są z potencjalnym wzrostem cen importu i spadkiem zaufania do biznesu i rynku konsumenckiego w brytyjskiej gospodarce.
MarketLine Industry Profile Construction in the United Kingdom December 2017
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/665332/Analysis_of_National_Infrastructure_and_Construction_Pipeline_2017.pdf
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2.

Charakterystyka sektora
budowlanego w Wielkiej Brytanii

Rynek budowlany Wielkiej Brytanii stanowi 14% wartości europejskiej
branży budowlanej.3 Zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości
po rynku niemieckim. Po tendencji spadkowej oraz stagnacji w wyniku
kryzysu lat 2008-2012, na przestrzeni ostatnich lat brytyjski przemysł
budowlany rozwija się dynamicznie. W 2016 r. wzrósł o 6,08% w porównaniu do roku 2015 r., osiągając wartość 151,49 mld GBP.4 Oczekuje się,
że branża będzie kontynuować tak dynamiczny wzrost.
Wykres 1. Wartość rynku budowlanego w Wielkiej Brytanii w latach 201120165 w mld GBP

Źródło: www.ons.gov.uk

MarketLine Industry Profile Construction in the United Kingdom December 2017
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/datasets/outputintheconstructionindustry
5
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/constructionstatistics/number182017edition
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Wszystkie prace rozpoczęte w roku 2016 zostały zrealizowane na poziomie 99,27 mld GBP i ich wartość rośnie na przestrzeni ostatnich lat.
Poniższy wykres pokazuje wzrost tej wartości w podziale na projekty
w sektorze prywatnym i publicznym.
Wykres 2. Wartość zrealizowanych nowych prac w przemyśle budowlanym
w latach 2006-2016 w mld GBP 6

Źródło: www.ons.gov.uk

Budownictwo mieszkaniowe było w ostatnich latach siłą napędową brytyjskiego przemysłu. Przyspieszenie wzrostu branży w latach 2013-17
wynikało ze zwiększonego popytu na projekty mieszkaniowe, a podaż
mieszkań osiągnęła 10-letni rekord. Wiąże się to przede wszystkim ze
stałym napływem obcokrajowców do kraju, jak również ze związanym
z Brexitem spadkiem wartości waluty, co wpływa na atrakcyjność rynku nieruchomości i nadal przyciąga inwestorów zagranicznych. Kolejną przyczyną jest polityka finansowa państwa wprowadzająca nowe
instrumenty finansowe wspierające budownictwo, utrzymanie niskich
stóp procentowych kredytów hipotecznych, jak również spore inwestycje państwowe w budownictwo komunalne. W wyniku tego rynek budownictwa mieszkalnego stanowi wysoki odsetek branży budowlanej
w Wielkiej Brytanii.7
6
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/datasets/outputintheconstructionindustry
7
MarketLine Industry Profile Construction in the United Kingdom December 2017

6

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Charakterystyka sektora budowlanego w Wielkiej Brytanii

Oczekuje się, że w 2021 r. przemysł budowlany w Wielkiej Brytanii osiągnie wartość 199,62 mld GBP, co stanowi wzrost o 31,6% od 2016 r.8
Założony na lata 2007-2027 rządowy program inwestycyjny fundowany
z publicznych, gminnych i prywatnych środków9 przewiduje inwestycje w rozwój infrastruktury na kwotę 600 mld GBP w ciągu najbliższych
10 lat, w tym około 460 mld GPB do roku 2021. Należą do nich: projekty
budowy linii i stacji kolejowych (w tym High Speed 2), rozbudowa autostrad, unowocześnianie miast, budowa elektrowni nuklearnej i infrastruktury sieciowej, prace zapobiegające powodziom, rozbudowa szkół
i szpitali, budowa infrastruktury telekomunikacyjnej. Łącznie jest to
ponad 700 projektów.
Edukacja w branży budowlanej
Edukacja w branży budowlanej jest bardzo istotnym aspektem ze względu na obecne duże braki wykształconej kadry, jak również szybko rozwijające się nowe technologie napędzające rozwój branży w wyspecjalizowanych kierunkach, np. rozwój technologii informatycznej i cyfrowej,
automatyzacji, robotyki, wzrost wymagań z zakresu bezpieczeństwa pracy i wypełniania standardów branżowych. Problemem jest również to, że
ponad 30% pracowników branży osiągnęło wiek ponad 50 lat, co stało się
alarmującym sygnałem do podjęcia kroków w celu przyciągnięcia młodej
kadry.
Najlepiej oceniane uniwersytety w tej branży to10:
– Heriot-Watt University
– University College of London
– Reading University
– Nottingham Trent University
– Ulster University
– Oxford Brookes University
– Loughborough University

MarketLine Industry Profile Construction in the United Kingdom December 2017
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/665332/Analysis_of_National_Infrastructure_and_Construction_Pipeline_2017.pdf
10
https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings?s=Building na
dzień 08.07.2018
8
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Najnowszymi technologiami pobudzającymi rozwój rynku budowlanego w ostatnich latach są:11
– rozwiązania zdalnego nadzoru (CCTV) - w zakresie zapobiegania kradzieży i wandalizmowi w sprzęcie budowlanym pozwalające na oszczędności liczone w milionach GBP;
– drony – używane do dostępu do niebezpiecznych miejsc oraz zbierania
informacji, pomiarów, zdjęć lotniczych, map, obrazów 3D, gromadzenia
danych, przeprowadzania przeglądów, śledzenia postępów projektów
i nadzoru bhp;
– rozwiązania dotyczące pomiarów biometrycznych - dla zapewnienia
monitorowania zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
– BIM – (3D, 4D i 5D) do modelowania informacji o budynku, kosztów
i harmonogramu prac. System ten pozwala stworzyć precyzyjne symulacje, redukując lub eliminując kosztowne zmiany projektu na późniejszych etapach;
– zunifikowana komunikacja – wykorzystanie rozwiązań mobilnych iCloud
do komunikacji i przekazywania danych;
– IoT i AI - umożliwienie gromadzenia danych w czasie rzeczywistym
i proaktywnego zarządzania zmierzającego do zarządzania automatycznego z użyciem robotów, dronów, egzoszkieletów i autonomicznego
sprzętu budowlanego;
– Smart buildings i Smart Cities na bazie IoT i AI;
– druk trójwymiarowy pozwalający na oszczędność materiałów, czasu
i minimalizujący ryzyko związane z pracą ludzi;
– budownictwo modularne i prefabrykaty.

http://pwc.blogs.com/industry_perspectives/2018/05/industry-looks-to-modular-homes-to-solve-housing-crisis.html z 09.07.2018

11

8
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3.

Eksport / Import

Import materiałów budowlanych wzrasta w dużym tempie. W roku 2017
wyniósł 17,1 mld GPB przy eksporcie o wartości 7,1 mld GPB. Znaczna
różnica pomiędzy wartością importu i eksportu wskazuje, że Wielka
Brytania posiada duże zapotrzebowanie na sprowadzanie materiałów
budowlanych z zagranicy. Na przestrzeni ostatnich 10 lat dynamika
wzrostu importu wyniosła 44% i odpowiednio 28% ciągu ostatnich 5 latach. Daje to spore szanse eksporterom z Polski.
Wykres 3. Eksport i import materiałów budowlanych w Wielkiej Brytanii
w 2017 r. w mld GBP.

Źródło: Monthly Bulletin of Building Materials and Components - June 2018
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4.

Przedsiębiorstwa i rynek pracy

Na rynku Wielkiej Brytanii funkcjonują zarówno firmy krajowe jak
i konsorcja z powodzeniem budowane przez firmy zagraniczne, w szczególności do obsługi największych, ryzykownych inwestycji z kapitałem
publicznym lub mieszanym. Kluczowymi inwestorami są instytucje
z sektora publicznego, często z kapitałem mieszanym.
Tab 1. Zestawienie największych wykonawców oraz klientów na rynku budowlanym do 06.2018 r.12.
WarLiczba
tość
Lp
prow mld
jektów
GBP

Liczba Wartość
projek- w mld
GBP
tów

Lp,

Nazwa
kontraktora

1

Kier

272

3,07

1

Department for
Transport

46

4,41

2

Wates

98

2,49

2

Department of
Health

269

1,97

3

Balfour Beatty

71

2,37

3

Network Rail

81

1,62

4

Manchester
Airports Gr,

6

1,15

4

Galliford Try

117

2,35

Nazwa Klienta

5

Laing O’Rourke

22

2,20

5

UK Parliament

4

0,87

6

Morgan Sindall

239

1,89

6

National Grid

14

0,76

7

Vinci

45

1,87

7

Department for
Education

95

0,74

8

Bouygues UK

33

1,80

8

Ministry of Defence

24

0,49

9

Sir Robert McAlpine

36

1,60

9

Greater London
Authority

14

0,42

10

Willmott Dixon

116

1,33

10

Centro

3

0,39

11

Mace

24

1,27

11

Vastint

10

0,39

12

Royal Bam

68

1,20

12

LB of Ealing

15

0,35

13

Bowmer & Kirkland

63

1,06

13

Homes England

14

0,34

14

VolkerWessels

62

1,05

14

Lidl

75

0,34

https://www.theconstructionindex.co.uk/market-data/top-100-construction-companies/2017
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Lp,

Nazwa
kontraktora

15

Winvic

WarLiczba
tość
Lp
prow mld
jektów
GBP
35

0,90

15

Nazwa Klienta
University of
Cambridge

Liczba Wartość
projek- w mld
GBP
tów
15

0,33
0,30

16

Costain

11

0,90

16

Morgan Sindall

22

17

Skanska UK

12

0,83

17

Legal & General

19

0,29

18

Multiplex

9

0,81

18

Tata

14

0,28

19

Henry Construction

32

0,79

19

Pennon

8

0,26

20

ISG

90

0,77

20

Global Infrastructure Prts,

16

0,25

Źródło: www.theconstructionindex.co.uk

Na przestrzeni lat obserwowany jest wzrost ilości firm budowlanych
działających na rynku. W ciągu ostatniej dekady ilość firm wzrosła z ok.
192 tys. do ponad 296 tys., czyli prawie o 50%, przy czym dynamika wzrostu jest największa w przypadku firm jednoosobowych (samozatrudnionych i kontraktorów działających jako jednoosobowa spółka z o.o.),
natomiast w przypadku pozostałych firm wskaźnik ten ulega małym
fluktuacjom, z minimalną tendencją spadkową (na rzecz firm jednoosobowych). Struktura zatrudnienia w firmach budowlanych jest zróżnicowana, jednak liczba zatrudnionych osób nie stanowi większej bariery
wejścia na rynek - w sektorze zatrudniane są zarówno firmy jednoosobowe, te średniej wielkości jak i powyżej 1000 pracowników.
Liczba osób zatrudnionych w branży budowlanej na koniec roku 2016
wynosiła 2,315 mln, a w roku 2017 - 2,367 mln, co wpisywało się w ogólną
tendencję wzrostu na przestrzeni ostatnich lat. Stanowi to 7,36% wszystkich zatrudnionych w Wielkiej Brytanii. Przemysł budowlany znajduje
się na piątej pozycji wśród wszystkich sektorów pod względem liczby
zatrudnionych. Należy przy tym zaznaczyć, że zatrudnienie kobiet waha
się w okolicach 10%.13 Struktura kadr w sektorze budowlanym wskazuje,
że 88% pracowników to osoby z niższym wykształceniem, a 12% (około
270 tys.) to wysoko wykwalifikowani specjaliści.

https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/datasets/outputintheconstructionindustry

13
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Wykres 4. Struktura wykwalifikowanych kadr w branży budowlanej Wielkiej
Brytanii w roku 201714

Źródło: www.ons.gov.uk
Rys 1. Geograficzny rozkład firm budowlanych pod względem % udziału
w PNB15

Źródło: www.ons.gov.uk
https://www.cadvantage.co.uk/who-works-in-uk-construction/ z dnia 09.07.2018
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/constructionstatistics/number182017edition

14
15
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5.

Inwestycje zagraniczne w branży

Od czasu głosowania w sprawie Brexitu nastąpiły pewne zmiany w pochodzeniu inwestycji w branży budowlanej. Największy wzrost zanotowały inwestycje z Bliskiego Wschodu i Afryki (14%) oraz z Francji (13%).
Inwestycje z Chin i Hongkongu wzrosły o prawie 3%. Spadek zanotowały inwestycje ze Stanów Zjednoczonych i Indii - odpowiednio o 2% i 9%.
Wartość inwestycji w budynki, infrastrukturę i projekty energetyczne
wzrosła o około 8% do 5,2 mld GBP, w tym około 6% na nowe inwestycje.
Jeśli chodzi o zagraniczne inwestycje w nieruchomości mieszkalne i komercyjne, zaobserwowano znaczny przypływ kapitału z Chin, Hongkongu i Singapuru. W 2016 r. 13% nowych obiektów w Londynie zostało
kupionych przez inwestorów z zagranicy, z których większość została
następnie włączona w prywatny rynek wynajmujących. Kupujący z Bliskiego i Dalekiego Wschodu podwoili kwotę pieniędzy, które wydali
w Wielkiej Brytanii w 2016 r. osiągając prawie 2 mld GBP. Jeśli chodzi
o rynek nieruchomości komercyjnych inwestycje zagraniczne stanowiły
prawie jedną trzecią wszystkich inwestycji w Wielkiej Brytanii w roku
2016, a w Edynburgu stanowiły 80% całego 2016 r.16

16
CAN FOREIGN INVESTMENT HELP UK CONSTRUCTION REGAIN MOMENTUM? www.arcadis.com
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6.

Perspektywy sektora

Brytyjski sektor budowlany odnotował w ostatnich latach przyspieszone tempo wzrostu. Oczekuje się, że branża będzie kontynuować swoją
tendencję wzrostową do 2021 roku, pomimo utraty dynamiki.
Budownictwo mieszkaniowe było w ostatnich latach siłą napędową
przemysłu brytyjskiego. Wzrost popytu utrzymuje się nadal dzięki napływowi obcokrajowców do kraju, wsparciu rządowych projektów w budownictwo mieszkalne oraz rozwojowi infrastruktury. Wreszcie zmiana
wartości funta brytyjskiego w ostatnich latach również pobudza podaż
w przemyśle przez niższy koszt importowanych materiałów. Potężne
projekty infrastrukturalne zaplanowane przez rząd do roku 2026/27
na kwotę 600 mld GBP będą siłą napędowego rozwoju budownictwa
w kraju. Projekty te dotyczą rozbudowy autostrad w kategorii Smart
Motorway, transformacji miast, budowy stacji kolejowych, dalszych prac
przy HS2 oraz budownictwa mieszkaniowego. Niepewność związana
z Brexitem może jednak spowolnić gospodarkę Wielkiej Brytanii, a więc
również perspektywy sektora.

14
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7.

Uwarunkowania formalno–
prawne wejścia na rynek

Branża budowlana praktycznie nie jest ograniczona żadnymi barierami
wejścia na rynek. Jedynym utrudnieniem dla polskich przedsiębiorców
jest posiadanie odpowiednich certyfikatów branżowych oraz z zakresu
bezpieczeństwa pracy. W przypadku eksportu materiałów budowlanych
na chwilę obecną funkcjonują ogólne zasady wolnego handlu na rynku
unijnym - nie istnieje problem ceł ani innych ograniczeń związanych
z importem artykułów budowlanych do Wielkiej Brytanii. Materiały
i towary muszą spełniać wymogi unijne. Ograniczeniem kulturowym
może okazać się rozumienie jednostek miary lub struktury produktu
(w szczególności półfabrykatów, np. profili stalowych).
Zbliżający się Brexit stawia potencjalnych inwestorów w niepewnej
sytuacji co do swobodnego napływu kadr, a także możliwości pojawienia się ceł na materiały eksportowane do Wielkiej Brytanii. Można się
jednak spodziewać, że brytyjski deficyt kadr, a także deficyt eksportowy
w tej branży sprawi, że polityka państwa będzie łagodna w tym zakresie
i będzie miała jedynie charakter regulacyjny, promując dostęp do wartościowych pracowników oraz ułatwiając przepływ materiałów, na które
występuje duże zapotrzebowanie.

Sektor budowlany w Wielkiej Brytanii
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8.

Aktualne formy pomocy
publicznej

Rząd Wielkiej Brytanii wspiera budownictwo mieszkaniowe w wielu
formach, począwszy od pomocy w zakresie udzielania zabezpieczeń na
kredyty mieszkaniowe dla osób fizycznych, a skończywszy na kompletnym finansowaniu projektów budownictwa komunalnego dla uboższych członków społeczeństwa. W zakresie zakupu lub budowy domów
i mieszkań funkcjonują obecnie następujące programy17:
· Affordable Homes Programme - 7 mld GBP
· Care and Support Specialised Housing Fund - 150 mln GBP
· Community Housing Fund - 163 mln GBP
· Estate Regeneration Fund – 140 mln GBP
· Estate Regeneration Programme – 150 mln GBP
· Help to Buy - system gwarancji pożyczek z obniżeniem wartości
kapitału początkowego
· Home Building Fund – 3 mld GBP
· Homelessness Change 2015 to 2017 – 25 mln GBP
· Large sites and Housing Zones Capacity Fund – 18 mln GBP
· Platform for Life: guidance and allocations – 25 mln GBP
· Shared Ownership and Affordable Homes Programme
2016-21 – 1,3 mld GBP
· Starter Homes Local Authority Funding Programme – 10 mln GBP
17
1. www.gov.uk, 2.https://www.ukconstructionmedia.co.uk/news/strategic-partnerships-affordable-homes/ z dnia 12.07.2018
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9.

Podsumowanie branży
budowlanej w kategoriach
wejścia na rynek UK

Pomimo Brexitu branża budowlana jako całość i inwestycje w infrastrukturę utrzymują się na wysokim poziomie i ich wartość nadal wzrasta. Jest
to zapewnione dzięki dużym projektom infrastrukturalnym zaplanowanym przez rząd, utrzymującej się atrakcyjności sektora dla inwestorów
zagranicznych oraz wzrastającej ilości zapotrzebowania na budownictwo mieszkaniowe wspierane przez politykę rządu i zainteresowanie
inwestorów zagranicznych. Deficyt eksportowy wskazuje na istniejący
duży potencjał dla importu materiałów budowlanych. Dynamika wzrostu ilości firm w branży i struktura zatrudnienia, jak i wzrost wartości
wynagrodzeń) wskazują na utrzymujący się popyt na usługi budowlane.
Są to zachęcające czynniki do aktywnego wejścia przez polskie firmy na
rynek brytyjski.
Bardzo istotną informacją dla potencjalnych inwestorów jest oferta zamówień publicznych udostępniana na stronach rządowych.18 Warto
zaznaczyć, że wejście na rynek zamówień publicz-nych jest stosunkowo
łatwe pod względem formalno-prawnym, nie po-siada ograniczeń co do
pochodzenia oferentów i nie liczy się w nich tylko cena, ale również
innowacyjność zaproponowanego rozwiązania.

18

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Search
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17

10.

Główne instytucje
i organizacje branżowe19

1. Construction Industry Council (CIC)
26 Store Street
London
WC1E 7BT
Tel: 020 7399 7400
2. Confederation of Construction Specialists (CCS)
1 Walpole House
2 Pickford Street
Aldershot, Hants
GU11 1TZ
Tel: 01252 312122
3. Construction Industry Research & Information Association (CIRIA)
Classic House
174 - 180 Old Street
London
EC1V 9BP
Tel: 020 7549 3300
4. Construction Industry Training Board (CITB)
Carthusian Court,
12 Carthusian St,
London
EC1M 6EZ
Tel: 020 7600 7700

19

http://www.britassoc.org.uk/builders.htm z dnia 11.07.2018
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5. British Board of Agreement (BBA)
P.O. Box
Bucknalls Lane
Garston, Hertfordshire
WD25 9BA
tel: 0192306650300
6. The Association of Building Engineers (ABE)
Lutyens House
Billing Brook Road
Weston Favell
Northampton, Northamptonshire
NN3 8NW
Tel: 0845 126 1058
7. The Chartered Institute of Building (CIOB)
Englemere
Kings Ride
Ascot
Berkshire
SL5 7TB
Tel: 01344 630700
8. The National Federation of Builders (NFB)
B&CE Building
Manor Royal
Crawley
West Sussex
RH10 9QP
Tel: 08450 578160
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11.

Najważniejsze konferencje
branżowe

1. The Ultimate BIM Summit – 31.01.2018, London
2. Toolfair London - 31.01 – 01.02.2018, London
3. Smart Cities 2018 – 1.02.2018, London
4. The Flood Resilience Summit – 08.02.2018, Watford
5. BIM Show Live 2018 - 28.02 – 01.03.2018, Newcastle
6. Ecobuild - 06-08.03.2018, London
7. The Society of Construction Law Annual Conference – 09.03.2018, Leeds
8. The UK Concrete Show (UKCS) - 21-22.03.2018, Birmingham
9. National Homebuilding & Renovating Show - 22-25.03.2018, Birmingham
10. The Health & Safety Event - 10-12.04.2018, Birmingham
11. Healthcare Estates Development Forum – 24.04.2018
12. RICS Quantity Surveying & Construction Conference – 10.05.2018,
London
13. Quality in Construction Summit – 7.06.2018, Watford
14. National Infrastructure Expo - 12.06.2018, London
15. Vision 2018 - 21-22.06.2018, London
16. CIH Housing Conference & Exhibition - 26-28.06.2018, Manchester
17. Annual Conference and Housing Exhibition - 19-20.09. 2018, London
18. London Homebuilding & Renovating Show - 21-23.09. 2018, London
19. Kent Construction Expo – 04.10.2018, Maidstone
20. UK Construction Week - 9-11.10.2018, Birmingham
21. Land Remediation Expo - 10-11.10.2018, London
22. London Build 2018 - 23-24.10.2018, National Hall, Olympia, London20

https://www.lexisclick.com/blog/uk-construction-industry-events-2018 z dnia
07.07.2018
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