
Rozmowa

Podsumowanie roku 2015  Gotowi na prosperitę
Każdorazowo ostatnie tygodnie roku stanowią doskonały pretekst do podsumowania działalności
firm i przedsiębiorstw w minionych dwunastu miesiącach. Tym razem jest to szczególnie
uzasadnione, gdy w branży budowlano‐drogowej wyraźnie zauważalne są sygnały rynkowego
ożywienia, co każe na poważnie rozważać pozytywne scenariusze na 2016 rok. Dlatego tradycyjnie
już pytamy wybrane firmy z sektora maszyn budowlanych o ocenę bieżącej sytuacji, kondycję
branży, a także pomysł na biznes w przyszłym roku.

Odpowiedzi udzielili nam: Bartosz Mielcarek, dyrektor zarządzający firmy Alltech, Tomasz Mazur,
szef działu maszyn Aries Power Equipment, Janusz Maciejewski, dyrektor handlowy wypożyczalni
ATUT RENTAL, Leszek Wiśniewski, dyrektor ds. handlowych firmy Kramer, Tomasz Tarkowski,
współwłaściciel firmy Tarbi i Grzegorz Panek, współwłaściciel firmy Tona.

Alltech

Rynek polski rządzi się swoimi prawami – po
pierwsze trudno mówić o jakimkolwiek
planowaniu, klienci najczęściej kupują
maszyny pod konkretne inwestycje.
Generalnie sytuacja na naszym rynku
w ostatnich latach była dość stabilna – na
szczęście obecnie pojawiła się pewna pula
środków wypuszczonych głównie pod
inwestycje drogowe, choć klienci nadal
bardzo ostrożnie podchodzą do zakupów.
Coraz bardziej jednak liczymy, iż klienci
zaczną pomału wymieniać maszyny
kupowane w latach poprzedniego boomu,
choćby z lat 2006‐2007, które są coraz
bardziej wiekowe. Co prawda czas życia
maszyny szacowany jest na 25‐30 lat,
jednak po 10 latach eksploatacji i 4‐5 tys.

mth klienci powinni zastanowić się, czy będą dalej inwestować w sprzęt, czy może lepiej wymienić go na nowy, tym
bardziej jeśli pojawiają się wszelkiego rodzaju subwencje, które mogą być dodatkowym argumentem za zakupem.
W ostatnich latach Putzmeister – jeden z największych na świecie producentów pomp do betonu, wprowadził do
oferty kilka nowych produktów. To także przekłada się na sprzedaż, która znów kształtuje się na dobrym poziomie,
choć i tak trudno porównywać się nam z rynkami wschodzącymi, jak np. Bliski Wschód. W Polsce bardzo dobrze
sprzedają się gruszkopompy, ale nie mamy też problemów z dystrybucją większych maszyn w klasie 50‐60 m, bo na to
też jest popyt. Ale taka jest specyfika rynku, że kiedy pewne środki wpływają do klientów, starają się także poprawić
swój prestiż. A że zapotrzebowanie na maszyny o długich wysięgnikach zawsze było, znajduje to odzwierciedlenie
w sporej ilości zapytań i podpisanych kontraktów. Z naszej bazy danych wynika, że w Polsce pracuje ponad 600 pomp
do betonu marki Putzmeister, co oznacza większościowy udział w rynku. Co prawda spora część z nich to maszyny
w wieku powyżej 10 lat, ale są sukcesywnie wymieniane na nowe lub na maszyny używane importowane z Zachodu.
Dla porównania, gruszkopomp jest około 200 sztuk, czyli 1/3 rynku, pozostałe stanowią pompy samochodowe i pompy
stacjonarne. Mamy w ofercie również dystrybuowany głównie lokalnie drobniejszy sprzęt – np. agregaty tynkarskie
itp. W ostatnich latach wpływ na branżę pomp do betonu miało wprowadzenie dozoru technicznego, co uważam za
zmianę na plus choćby z tego względu, że każdy z producentów musiał wprowadzić w swoich urządzeniach układ
kontroli stabilizacji. Z tym Putzmeister poradził sobie bez większych problemów, a co więcej układ ten rozbudowany



został o możliwości elastycznego rozkładania nóg podporowych. A dzięki dużej ilości wariantów podparcia maszyny,
pompa klasy 60 m w niepełnym rozłożeniu zajmuje tyle miejsca co pompa 36 m. Jest to cenne, gdyż zdarzają się
coraz częściej budowy, gdzie trudno jest odpowiednio ustawić maszynę. Jeśli chodzi o nowości, wprowadziliśmy 36‐
tkę nowej generacji czy maszynę o wysięgu 38 m, na trzech osiach i z masą poniżej 32 t. Maszyna z pięcioramiennym
wysięgnikiem, z bardzo nowoczesnym układem sterowania radiowego ‐ z dużym czytelnym wyświetlaczem
pokazującym aktualny stan maszyny, stan rozłożenia wysięgnika czy aktualne dostępne pole pracy wysięgnika, została
zaprojektowana na nowo, korzystając przy tym z uwag zgłaszanych przez operatorów. Organizujemy szkolenia dla
operatorów, podczas których staramy się uzyskać informacje przydatne i wykorzystywane na etapie projektowania. Po
38‐ce wprowadziliśmy nową generację maszyn klasy 50 m, montowane na 5 osiach. Co ważne, firma Alltech oferuje
również maszyny używane, zazwyczaj po dużym przeglądzie i wymianie wszystkich koniecznych elementów, a co za
tym idzie objętych pewną formą gwarancji. Niestety, nie jesteśmy w tym zakresie specjalnie atrakcyjni cenowo
w stosunku do typowych firm handlujących „używkami”, które zwykle sprzedają urządzenia w prawie takim stanie jak
odkupione od pierwotnego właściciela. Ale i tak tych zapytań jest wiele, choć klienci wolą zakupić sprzęt nowy
objęty pełną gwarancją niż nawet kilkuletnie maszyny. Sprzedajemy sprzęt w wieku do 5‐6 lat, choć mamy problem
z podażą tego sprzętu – ciężko jest np. znaleźć używaną pompogruszkę z zespołem pompującym tłokowym na rynku
wtórnym. W przypadku marki Putzmeister spadek wartości jest bardzo niski.

Aries Power Equipment

Firma Aries Power Equipment jest
dystrybutorem i producentem lekkich
maszyn budowlanych takich marek jak:
Mikasa, Sharky, Bully. Jeśli chodzi o nasze
flagowe modele, to w grupie ubijaków
wibracyjnych jest to model Mikasa MTX‐60
o wadze 64 kg. Z naszych obserwacji
wynika, że jest to obecnie najbardziej
popularna maszyna tego typu w Polsce.
Swoją pozycję uzyskała między innymi
dzięki niezawodności oraz niskim kosztom
eksploatacji. W grupie zagęszczarek
rewersyjnych największą popularnością
cieszy się Mikasa MVH‐206GH o wadze 214
kg oraz sile odśrodkowej 35 kN. Jest to
ulubiona maszyna brukarzy, gdyż jest stosunkowo lekka, a duża siła odśrodkowa i silnik o mocy 8 KM pozwala na jej
szerokie wykorzystanie przy stabilizacji gruntu, budowie chodników, parkingów i podjazdów. Jeśli chodzi o maszyny
jednokierunkowe, zdecydowany prym wiedzie model Mikasa MVC‐90GH ‐ uniwersalna maszyna o masie 101 kg,
wyposażona w koła transportowe oraz zbiornik i zraszacz ‐ niezbędne do zagęszczania masy bitumicznej. Z kolei
w grupie przecinarek jezdnych zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyła się Sharky 500. Jest to
jednocześnie największa i najbardziej uniwersalna przecinarka w ofercie Aries, która jest także najbardziej
popularną maszyną w firmach rentalowych. W 2015 r. do oferty wprowadziliśmy zagęszczarkę jednokierunkową Bully
110, o masie 116 kg. Premiera maszyny miała miejsce w maju podczas targów Intermasz. Jest to całkowicie polska
konstrukcja, ze znaczkiem „Made in Poland”. Zależy nam na tym, aby maksymalnie dużo maszyn produkować
w Polsce, a importować jedynie te, w których jeszcze nie czujemy się silni. Maszyna ta szybko zaistniała na rynku,
a sprzedaż w pierwszych miesiącach przerosła nasze oczekiwania. W zeszłym roku firma Aries Power Equipment
przeprowadziła gruntowną zmianę swojej oferty. W maju 2014 r. zostaliśmy dystrybutorem japońskiej firmy Mikasa
i obecnie jest to nasza wiodąca marka. Mikasa jest cały czas marką wschodzącą i jeszcze niedostatecznie
rozpoznawalną w Polsce; robimy wiele, by zmienić jej status, ale to wymaga czasu. Czasu wymaga również budowa
sieci dilerskiej, którą opieramy wyłącznie na najlepszych firmach z branży budowlanej. Obecnie nasza sieć to 16
dilerów na terenie całego kraju, docelowo ich liczba ma wzrosnąć do 20. Podsumowując nasze wyniki, rok 2015
zamkniemy z bardzo dużym ponad 40‐proc. wzrostem sprzedaży. Największy wzrost odnotowaliśmy w grupie ubijaków
i przecinarek, niewiele mniejszy w zagęszczarkach. Zdajemy sobie sprawę, że dostaliśmy na początek duży kredyt
zaufania od naszych dilerów oraz klientów. Będziemy robić wszystko, by podtrzymać ten trend przez kolejne lata.
Badamy na bieżąco rynek i nastroje naszych klientów. Jest bo bardzo ważne, bo pozwala nam odpowiednio wcześnie



reagować na zmieniające się otoczenie. Jesteśmy pełni optymizmu co do przyszłości branży na najbliższy rok,
a nawet kilka lat. W Polsce wciąż mamy duże potrzeby, jeżeli chodzi o budownictwo, począwszy od mieszkań, po
drogi i inne obiekty publiczne. Rynek maszyn budowlanych nie jest jeszcze nasycony i z pewnością jest miejsce na
jego dalszy rozwój. Jednocześnie cały czas intensyfikujemy nasze działania w kierunku rozwoju eksportu naszych
maszyn na kraje ościenne. Pozwoli to zdywersyfikować naszą sprzedaż i uniezależnić się od koniunktury na rynku
polskim. Zapowiedzi polityków na temat dużych inwestycji w infrastrukturę drogową, kolejową czy też wod‐kan to
woda na młyn dla całej naszej branży. Jedynym znakiem zapytania jest to, w jakim czasie machina administracyjna
zdoła uporać się ze sprawami formalno‐przetargowymi, aby można było wejść na plac budowy. Dopóki wykonawcy nie
mają podpisanych kontraktów, niechętnie inwestują w nowy park maszynowy, co jest zrozumiałe.

ATUT RENTAL

Każdy z filarów działalności ATUT RENTAL –
wypożyczalnia, serwis oraz sprzedaż
maszyn nowych i używanych, funkcjonuje
bardzo dobrze. Wypożyczalnia w 2014 r.
otworzyła oddziały we Wrocławiu i w Gdyni,
a w ub. r. – w Olsztynie i Bydgoszczy. Stale
rozwija się nasz dział serwisu obsługujący
klientów dysponujących własnym sprzętem
– a przeprowadzona w ostatnim czasie
reorganizacja pozwoli polepszyć jeszcze
bardziej skuteczność działania. Dobre
wyniki uzyskuje również dział sprzedaży
maszyn i akcesoriów, który każdego roku
odnotowuje wzrost przychodów, również za
sprawą stale rozwijającego się sklepu

internetowego. Jeśli chodzi o produkty znajdujące się w naszej ofercie, w ostatnim okresie znacznie rozbudowaliśmy
m.in. ofertę minikoparek, przede wszystkim marki Bobcat, której jesteśmy dilerem. Wśród popularnych produktów z
naszej oferty należy także wymienić m.in. zagęszczarki marki Bomag o masie 580 kg, zaś w przypadku nowości –
agregaty prądotwórcze o mocy 300 kVA, przystawki do maszyn Bobcat, np. koparki łańcuchowe czy wozidła
transportowe o masie 6 t. Każdego roku do wypożyczalni wprowadzamy dużo sprzętu, na który zapotrzebowanie
zgłaszają nasi klienci. Często dostosowujemy się do tych oczekiwań i pod tym kątem przygotowujemy plany
zakupowe. Rynek rewelacyjnie przyjął wszystkie minikoparki marki Bobcat, gdyż klienci, którzy nimi pracowali bardzo
chwalili sobie ich wydajność i bezawaryjność. Odnotowujemy duże zapotrzebowanie na ten sprzęt zarówno w
wynajmie, jak i w sprzedaży. Znaczące inwestycje w nowy i nowoczesny sprzęt zostały bardzo pozytywnie
odnotowane przez wielu klientów współpracujących z ATUT RENTAL. Nasza wysoka jakość jest bardzo widoczna i
ceniona przez klientów szczególnie w budownictwie drogowym. Patrząc w przyszłość liczymy m.in. na bardzo
pomocne z punktu widzenia prowadzenia inwestycji środki unijne z nowej transzy finansowej, choć należy zwrócić
uwagę, iż nie wiadomo jeszcze dokładnie, jak i kiedy zostaną one uruchomione. Firma ATUT RENTAL nie zapomina o
zagrożeniach, ale jest pozytywnie nastawiona do sytuacji w branży oraz dalszego rozwoju firmy w najbliższych latach.
W 2015 r. zanotowaliśmy dość duży wzrost obrotów w porównaniu z 2014 r. – liczymy, że podobnie będzie w roku
2016. ATUT RENTAL inwestuje nie tylko w sprzęt, ale przede wszystkim w ludzi – poprzez stałe poprawianie
warunków pracy oraz stwarzanie możliwości rozwoju osobistego. W dalszym ciągu będziemy także inwestować w nowe
oddziały – kolejne 2‐3 planujemy otworzyć już w 2016 r. Wraz z rozrostem firmy duży nacisk kładziemy na stały
wzrost jakości. Dzięki temu pozostajemy liderem branży wynajmu w Polsce. Kiedy ATUT RENTAL startował, usługa
wynajmu miała w sobie coś z egzotyki. Tymczasem obecnie wynajem jest istotnym elementem realizacji inwestycji
przez dużych i mniejszych wykonawców, którzy dostrzegają dużo korzyści wynikających z wynajmu, np. dostęp do
stale wymienianych, nowoczesnych maszyn czy dostępny przez cały czas serwis. Kładziemy nacisk na stałą
dostępność sprzętu oraz wsparcie i wiemy, że klienci to doceniają.

Kramer

W 2015 r. sprzedają się najlepiej głównie podwozia do dużych maszyn – o tonażu około 20 t. Ku mojemu zaskoczeniu,



o ile ub. r. stał pod znakiem poszukiwania
przez klientów oszczędności, znajdującego
wyraz choćby w dużym popycie na części
używane, tak w br., a zwłaszcza w drugim
półroczu, wielu klientów wymieniało całe
produkty. Można to odczytać w taki sposób,
że przygotowują się do dużych kontraktów
z nowego rozdania unijnego. Generalnie
w naszym obszarze działania nie ma firm
sprzętowych z wolnymi mocami
przerobowymi. To firmy budowlane są
teraz w uprzywilejowanej sytuacji, dzięki
czemu wszyscy mogą z tego skorzystać.
Firma Kramer tradycyjnie stawia na jakość,
np. jesteśmy liderem sprzedaży lemieszy
i zębów do produktów większości
renomowanych producentów. Możemy
pochwalić się stabilną jakością i towarem dostępnym od ręki. Nie kupujemy lemieszy o twardości 400 czy ledwie 200
HB, przekonując że to stal hardox – po prostu konsekwentnie stawiamy na 500 HB. Nie eksperymentujemy na żywym
organizmie klienta. W ostatnich latach sprzedaż nieco przystopowała, bo i za wolumen wartościowy odpowiadały
przede wszystkim duże podwozia. W ślad za wzrostem sprzedaży widać także coraz większe zainteresowanie
usługami napraw maszyn, co jest ze sobą dość dobrze powiązane – klient wymieniający podwozie chce to zrobić
w profesjonalnej firmie. Kiedy wykonujemy taką usługę wymiany, udzielamy gwarancji na całe podwozie z usługą
i jego późniejszą eksploatację. Nie ma zatem podstaw do narzekań. W przypadku podwozi wzrost sprzedaży jest
dwucyfrowy, a jeśli zaś chodzi o usługi – nawet o 30%. Widzę zdecydowaną poprawę nastrojów firm, co jak sądzę, jest
niewątpliwie, związane z poprawą struktury płatności – firmy coraz częściej dyktują warunki zamawiającym, a poza
tym mają odpowiednie zabezpieczenia finansowe. Pozwala to na prowadzenie jakiegokolwiek planowania. Zresztą
zawsze powtarzam swoim pracownikom – nie sztuka oddać towar, ale go sprzedać, co oznacza, że klient musi dostać
towar, ale i za niego zapłacić. Wiadomo, że w przypadku problemów z płatnościami, przed sprzedażą możemy
zażądać przedpłaty – nie jest to jednak możliwe w przypadku usług. Bacznie obserwujemy ten optymizm na rynku.
Chcąc się do niego dobrze przygotować, budujemy kolejny magazyn o powierzchni prawie 1000 m² ‐ nie mieścimy się
już w dotychczasowej substancji. W planie jest także większe centrum logistyczne, w dużym stopniu
zautomatyzowane. Patrząc na sytuację na rynku budowlanym w naszym kraju, widać że jest miejsce dla wielu
przedsiębiorstw, przede wszystkim dla firm uczciwych, które odpowiadają za to, co robią, dotrzymują słowa. Patrząc
zatem z perspektywy firmy Kramer, generalnie nie ma powodu do narzekań.

Tarbi

Firma Tarbi Białecki i wspólnicy jest na
rynku już od 10 lat i w tym czasie rynek
przechodzi prawdziwą sinusoidę – najpierw
były lata prosperity, po których ostatnie
kilka lat stoi pod znakiem załamania się
koniunktury, tak głębokiego, że sprzedaż
maszyn w naszym przypadku ograniczała
się do zaledwie kilku sztuk rocznie. Od
zeszłego roku widzimy jednak poprawę i
dużą ilość zapytań ofertowych, a co za tym
idzie, również składanych zamówień.
Pierwsze miesiące 2015 r. były bardzo
dobre, jednak sprzedaż jesienią znacznie
przystopowała. Cifa to jeden z najstarszych
producentów w tym sektorze rynku,

dlatego też oferowane przez nas produkty zawsze są w pierwszej trójce w poszczególnych kategoriach. Na pewno



jesteśmy numerem jeden, jeśli chodzi o gruszkopompy. Rynek tych maszyn się odbudowuje, biorąc pod uwagę fakt,
że sprzedaż wzrosła kilkukrotnie w stosunku do poprzedniego roku. Widzimy dwa rodzaje klienteli. Z jednej strony
jest kilku dużych graczy na rynku polskim, zdecydowanie szukających nowych, dużych maszyn o długim wysięgu – z
myślą o nich możemy się pochwalić pompami o długości 60 m najnowszej generacji czy najdłuższą pompą w Europie –
o długości 80 m. Jedyna taka maszyna jeździ już w naszym kraju. Są także koncerny, które usługi pompowania zlecają
firmom zewnętrznym oraz rynek klienta prywatnego, stawiającego przede wszystkim na gruszkopompy będące
uniwersalnymi narzędziami o wysięgu 24‐32 m oraz pojemnościach mieszalników 7‐10 m³ i zróżnicowanym roboczym
ciśnieniu pompowania. Siłą pociągową naszego sektora rynku są niewątpliwie kontrakty związane z budownictwem, co
wynika ze zmiany polityki GDDKiA, zakładającej teraz większą dywersyfikację zadań na terenie kraju, w których teraz
częściej uczestniczą lokalni dostawcy betonu, myślący coraz chętniej o wymianie starego sprzętu na nowy. Rynek
polski jest jednak specyficzny – ostatnie lata nauczyły klientów, że dopóki nie mają podpisanego kontraktu,
wstrzymują zakupy – później wszystko zwykle musi się odbyć w bardzo szybkim tempie. Takie okoliczności generują
sporo problemów, gdyż zamówienie na podwozie realizowane jest w ciągu co najmniej 3 miesięcy, kolejne 2 miesiące
zajmuje zabudowa, a jeszcze następny miesiąc konieczny jest by zrealizować obowiązujące w naszym kraju przepisy
związane z homologacją i badaniami technicznymi tego sprzętu. Patrząc na nasz segment rynku widać dużą
popularność sprzętu używanego – na jedną nową maszynę przypada nawet 10 używanych. Nie jest to zdrowa
sytuacja, gdyż klienci mają do dyspozycji maszyny w różnym stanie technicznym, co oznacza niejednokrotnie
problemy z wykonaniem danej usługi czy wyrobieniem nawet złej opinii o marce, na podstawie sprzętu kupionego w
super atrakcyjnej cenie, który niedługo później zaczyna się psuć na placach budów w całej Polsce. A tymczasem
nowy sprzęt jest coraz lepszy pod względem technologicznym, coraz więcej jest ciekawych rozwiązań dotyczących
chociażby bezpieczeństwa. Niestety nie ma to jeszcze odzwierciedlenia na budowach, gdzie króluje zużyty, 15‐20‐
letni sprzęt. Przedsiębiorcy, przygnieceni niewysokimi stawkami w ostatnich latach, oglądają z uwagą każdą złotówkę
– no i kupują tani sprzęt.

Tona

Od roku wchodzimy na rynek z kruszarkami
Astec. Jednak ofertowanie dotyczy póki co
przede wszystkim maszyn stacjonarnych,
a w Polsce bardziej popularne są maszyny
mobilne. Jeśli chodzi o maszyny budowlane
używane w kopalniach, to mamy
wyłączność na sprzedaż marki Hitachi
w Polsce. Jest to dla nas bardzo ciekawy
segment – wśród maszyn powyżej 35 t,
gdzie mamy pokaźny udział w rynku.
W kopalniach wyraźnie widać trend
w kierunku coraz większych maszyn – 35‐
tonowe koparki zastępowane z czasem
przez 47‐50‐tonowe, wypierane są już
przez znacznie większe koparki, jak np.
ZX670 o masie około 70 t, prawie 90‐tonową ZX870 czy 120‐tonową EX1200. Zresztą Tona sprzedała w Polsce najwięcej
maszyn o tonażu 120 t. Mamy też sporo zapytań o wozidła Bella – głównie o model B50 – ważący niecałe 50 t, idealny
do kamieniołomów. Wozidła 25‐30 t znajdują z kolei zastosowanie przy budowie dróg i autostrad. Wróżeniem z fusów
jest prognozowanie tego, co się będzie działo w przyszłym roku i w najbliższych latach. Dwa miesiące temu został
jednak podpisany nowy Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, więc spodziewamy się, że realizacja zapisanych
tam zadań już niedługo ruszy. Jeśli zaś chodzi o wymianę sprzętu, to możemy już myśleć o 2016 r. Problemem jest
jednak, że często firmy godzą się na realizację kontraktów za bardzo niskie stawki, co może skończyć się katastrofą
dla firmy lub dla całego projektu. Wszyscy mówią, że będzie dobrze przez najbliższe 4‐5 lat, ale zarazem obawiają
się, co nastąpi po 2020 r., po wyczerpaniu środków unijnych – konieczne będzie pewnie zdywersyfikowanie
działalności. Patrząc na prognozowane wydatki na infrastrukturę drogową, firmy wykonawcze powinny wymieniać
maszyny w latach 2016‐2017, aby w ciągu kolejnych 3 lat spłacić, zamortyzować, aby u progu 2021 r. nie mieć
problemów z bankami. Polska, w przeciwieństwie np. do Niemiec, jest nadal dość biednym krajem, któremu brakuje
dużych prywatnych inwestorów, którzy mogliby zastąpić fundusze unijne. Patrząc obecnie na rynek, coraz



popularniejszy jest wynajem maszyn, ale nie jesteśmy tym szczególnie zainteresowani. Są to często wynajmy na
krótkie okresy, rzędu kilku miesięcy, a maszyny zwykle wracają w opłakanym stanie. Od lat w Polsce około 50%
kontraktów sprzedażowych dotyczących maszyn budowlanych jest realizowanych przez firmy leasingowe, co oznacza,
że mało firm kupuje za gotówkę – pozostają jeszcze kredyty, pożyczki, różne dofinansowania. Rynek finansowania
maszyn budowlanych jest zdrowy, szkopuł w tym, że praktycznie go nie ma. W dużych maszynach kopalnianych
w ostatnich dwóch latach rynek się skurczył nawet o 50‐60%, dla porównania w Hiszpanii spadł aż o 90%. Geograficznie
jesteśmy w dobrej sytuacji, jako kraj tranzytowy między Europą Zachodnią a Wschodnią. Nie jesteśmy jednak
w stanie w tej chwili powiedzieć, jak będzie wyglądał rynek budowlany po 2020 r., jak skończą się fundusze unijne.
Pytanie czy zdążymy wybudować w tym czasie aż tyle, aby gospodarka za te 6‐7 lat sama się obroniła i była sama
motorem napędowym dla kolejnych inwestycji. W ostatnich latach rynek skurczył się nawet o 50‐60%, dlatego
tegoroczne drgnięcie o 3‐5% nie stanowi dużej różnicy. Nie jest to bowiem poziom, który nas satysfakcjonuje.
Jesteśmy wszyscy wyposzczeni po kilku latach kryzysu, w związku z czym pojawia się problem z wysokością marż na
poziomie ledwie kilku procent – każdy bowiem za wszelką cenę chce sprzedać. To powoduje, że dalej nie jesteśmy
w stanie generować zysków. Myślę, że dopiero w przyszłym roku wiele firm odczuje ewidentne wzrosty przychodów
i zyski. I tak przez najbliższe 3‐4 lata. Nauczony doświadczeniem ostatnich lat mogę powiedzieć, że firmy z naszego
sektora nie szykują się na czas nadchodzącej koniunktury, bo są już do tego przygotowane, ale do okresu
dekoniunktury, który wystąpi za 5‐6 lat. Zastanawiają się, jak ciąć koszty, jak organizować przedsiębiorstwa. Każda
firma ma swój plan – np. Tona wdraża program produkcyjny, aby zaoszczędzić na osprzętach do maszyn, sami

zaczynamy produkować łyżki, szybkozłącza hydrauliczne czy elementy ramion. 


