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przedsiębiorca

MIESIąCA
Inspiracją dla innych

Międzynarodowa firma
doradczo-konsultingowa
uruchamia nową inicjatywę:
„Przedsiębiorca Miesiąca”.
W ramach Projektu
raz w miesiącu będziemy
prezentować Państwu
przedsiębiorców aktywnie
działających w Polsce i na
rynkach zagranicznych.
Każdy nasz rozmówca będzie
miał okazję zaprezentować
swoją firmę, jej produkty
oraz usługi, a także
pracowników. Opowie także
o swoich doświadczeniach,
wyzwaniach, sukcesach
i porażkach.
Zależy nam, aby Projekt
„Przedsiębiorca Miesiąca”
był inspiracją dla nowych
firm i przedsiębiorców,
stawiających pierwsze kroki
w biznesie.
Edukacja rynku, dzielenie
się wizją, wiedzą
i doświadczeniem to dla
jeden z priorytetów
od początku działania
firmy w Polsce. Chcemy tę
dobrą tradycję podtrzymać
i rozwijać.
Zapraszam Państwa
do lektury

Rozmowa z Markiem Michałowskim,
Przewodniczącym Rady Nadzorczej Budimex SA
Szacujemy, że obecnie na
rynku budowlanym brakuje
ok. 150 tys. pracowników.
Podwykonawcy odmawiają
wykonania zleceń. Trzeba
budować siły własne.
Zatrudniamy więc Polaków,
Ukraińców, próbujemy
z pracownikami z Dalekiego
Wschodu. Wiemy, że siły
własne mogą być droższe,
ale zależy nam na wykonaniu
kontraktu w terminie i na
odpowiednim poziomie.
 Rok 2018 jest ważny dla Budimek-

su – firma obchodzi 50-lecie istnienia. Czy to fenomen w tej branży?
Co jakiś czas słychać głosy, że
branża budowlana jest w kryzysie.
Co jest receptą na sukces Budimeksu?

Marek Michałowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Budimex SA

To 50-lecie trzeba podzielić na dwa
okresy: do 1989 roku i od lat 90. XX
wieku, a więc od przejścia Polski
z ustroju socjalistycznego do kapitalistycznego. To też graniczne
momenty dla Budimeksu.
Budimex został założony
w 1968 roku jako Centrala Handlu
Zagranicznego. Nie byliśmy zatem
typową firmą budowlaną, a pośrednikiem, który starał się o realizację kontraktów budowlanych za
granicą i kierował tam polskie firmy
budowlane.
 Kto wówczas w Centrali pracował – budowlańcy?
Budowlańców praktycznie nie
było. Byli za to handlowcy, finansiści, prawnicy, inżynierowie w zakresie przygotowywania kontraktów i ich wyceny. Skupialiśmy się
na obsłudze handlowo-finansowo-prawnej, a samą realizacją kontraktów zajmowały się już polskie

firmy budowlane. Na to mieliśmy
licencję, a nawet można mówić
o monopolu.
 Skoro monopol, to musiało być
łatwo?
Było stosunkowo prosto. Mieliśmy jasno wyznaczone granice, w których
mieliśmy działać. Było to budownictwo ogólne. Obok był Dromex,
który specjalizował się w budowie
dróg, Polimex, który zajmował się
budownictwem przemysłowym, czy
Elektrim, którego domeną były elektrownie. Każdy miał swoją specjalizację i wiedział co robić.
 Przyszedł rok 1989. I…?

Monopol upadł. Wiele rynków się
załamało. Musieliśmy pomyśleć,
co dalej z Budimeksem. Byliśmy
w o tyle trudnej sytuacji, że wraz
z nadejściem nowego ustroju uznano, że muszą zniknąć dwie pozostałości poprzedniego systemu:
PGR-y (Państwowe Gospodarstwa
Rolne – przyp. red.) oraz Centrale Handlu Zagranicznego. Musieliśmy zatem działać szybko, aby
przekształcić się w normalną firmę
budowlaną, która realizuje inwestycje także w Polsce, a nie tylko za
granicą. Rozpoczęliśmy więc ten
proces. Doprowadził nas on do prywatyzacji, a następnie do wejścia
na giełdę. Po drodze kupiliśmy lub
utworzyliśmy wiele firm podwykonawczych, dzięki czemu zbudowaliśmy siły własne i zdobyliśmy część
rynku, co pozwoliło nam skupić się
na rozwoju. Od tego czasu systematycznie rośniemy i budujemy
pozycję na rynku.
 Pozycję, która cały czas ma się
dobrze.
To prawda. Budimex jest na rynku
prawie „od zawsze”. Potwierdzają
to też publikowane od lat rankingi,
w których widoczne są największe
firmy budowlane. W tych rankin-

gach jesteśmy nieprzerwanie od
początku naszego działania. Wielokrotnie na pozycji lidera, choć
zdarzały się lata, że byliśmy na
drugim czy trzecim miejscu na
podium. Teraz ponownie mamy
złoty medal. Budimex od wielu lat
jest znaczącą i liczącą się na rynku firmą budowlaną. Myślę nawet,
że wywieramy spory wpływ na rozwój rynku budowlanego w Polsce.
 Rozumiem, że lata 90. XX wieku

– prywatyzacja firmy i jej wejście
na giełdę – to przełomowe chwile
w historii przedsiębiorstwa?
Na pewno. Bez tego zostalibyśmy
„w blokach”. Przyszła nowa era
i nowe czasy i należało się do
nich przystosować. Jedną z domen kapitalizmu jest biznes prywatny, więc od tego trzeba było
zacząć. Udało się. Znaleźliśmy inwestora – Kredyt Bank (4 stycznia
2013 roku w wyniku fuzji z Bankiem

Budimex jest teraz
odzwierciedleniem
rynku: rosną przychody
i rynek, spada
rentowność
Zachodnim WBK, Kredyt Bank przestał istnieć – przyp. red.). Inwestor
zaryzykował, kupił nasze akcje od
szeroko rozumianego Skarbu Państwa, a następnie w 1994 roku zostaliśmy dopuszczeni do obrotu
publicznego. W 1995 roku zadebiutowaliśmy na giełdzie jako jedna z pierwszych firm budowlanych
w Polsce.
 Jest Pan związany z firmą prak-

tycznie od początku. Dziś prowadzenie biznesu jest inne niż w jej
początkach po zmianie ustroju.
Jest łatwiej czy trudniej?
Na pewno jest inaczej. Wszystko
było inne, bo wszyscy uczyliśmy się
kapitalizmu i nowej rzeczywistości.
W tamtych czasach na budownictwo nie było zbyt wielu środków.

W związku z tym ciężko walczyliśmy o każdy kontrakt. Jednocześnie zmieniali się w naszej firmie
akcjonariusze: najpierw był to Skarb
Państwa, potem był Kredyt Bank,
a po wejściu na giełdę pojawiły się
fundusze, np. Templeton, aż wreszcie inwestor strategiczny Ferrovial.
To wpłynęło na działalność firmy,
bo każdy z akcjonariuszy miał inne
podejście do prowadzenia biznesu.
Dla inwestora finansowego kluczowe były wskaźniki finansowe i ceny
akcji. Dla inwestora strategicznego
ważniejsze były procedury i plany
pozyskiwania i realizacji kontraktów, aby móc myśleć o wynikach
długofalowo. Jednak mimo różnych doświadczeń i oczekiwań
przez cały czas działaliśmy konsekwentnie i dzięki temu szybko się
rozwijaliśmy.
 Co pomagało?

Zaufanie właścicieli. Na początku
państwowego, a potem tych prywatnych. Warto podkreślić, że w historii firmy po 1989 roku Budimex
ma trzeciego Prezesa. W 1985 roku
został nim Grzegorz Tuderek. Ja go
zastąpiłem w 1998 roku, a mnie Dariusz Blocher w 2009 roku. Każdy
z nas sprawował rządy w firmie
przez długi czas. To bardzo stabilizowało załogę i management,
co pozwalało tworzyć i realizować
strategie długofalowe.
 Czy taka strategia przełożyła się

na wyniki firmy?
Wyniki na przestrzeni tych lat były
różne. Budownictwo działa na zasadzie sinusoidy. Budimex nie jest
w stanie popłynąć pod prąd. Jednak zawsze staramy się być o krok
przed rynkiem, zawsze trochę lepsi
od konkurencji.
 W 2000 roku inwestorem strate-

gicznym Budimeksu zostaje hiszpański Ferrovial. To udane przedsięwzięcie, bo jesteście razem do
dziś. Co dało firmie to wsparcie?
Obie strony są bardzo zadowolone. To widać, chociażby we wzajemnych relacjach. Hiszpanie zaryzykowali. Kupili Budimex bardzo
szybko. To był bowiem czas, gdy

w branży budowlanej było gorąco. Było już wiadomo, że Polska
wejdzie do Unii Europejskiej, a tym
samym otrzyma ogromny zastrzyk
gotówki na wyrównanie poziomu
do innych krajów należących do
Wspólnoty. Firmy zachodnie szybko zdały sobie sprawę, że Polska
to kolejny rynek, na którym trzeba się znaleźć. Trwała więc istna
walka o kupno firm budowlanych.
Do nas w tamtym czasie zgłosiło
się kilku chętnych, z Niemiec, ze
Szwecji, z Hiszpanii. Ferrovial ten
wyścig wygrał.
 Hiszpański inwestor poszedł za
głosem serca czy raczej skupił się
na zimnej kalkulacji wyników?
O analizach typu due diligence,
sztabach finansistów i doradców
nie było mowy. Zwyczajnie nie było
na to czasu. Gdyby wówczas Hiszpanie skupili się na skrupulatnych
kalkulacjach, do transakcji by nie
doszło. Może faktycznie miał na to
wpływ południowy temperament?
Wystarczyły: ogólny wgląd w wyniki, ocena składu managementu i dokonań i zapadła decyzja:

„bierzemy”. I rozpoczęli skupowanie
akcji z rynku.
 To był ryzykowny krok?

Tak. Mówią o nas, że jesteśmy perłą
w koronie i byliśmy ich jedną z najlepszych inwestycji. Rynek budownictwa w Hiszpanii załamał się
w ostatnich latach i wyniki z tego
rynku są gorsze, ale w Polsce nadal przynosimy zyski.

Owszem. Myślę, że akcje kupowali z duszą na ramieniu. Pamiętam nasze pierwsze rozmowy, gdy
my uczyliśmy się ich, a oni nas
– bywało nerwowo, ale zaufaliśmy sobie nawzajem. Pierwszym
tego przykładem było pozostawienie mnie na stanowisku Prezesa, choć byłem przekonany, że
naturalną decyzją będzie wprowadzenie Prezesa z Hiszpanii. Do
współpracy miałem Pedra Buenawenturę w randze wiceprezesa
i rozpoczęliśmy wspólną pracę.
Naszym celem było połączenie
i wykorzystanie doświadczeń: polskich i hiszpańskich, bez eliminacji żadnej ze stron. Wyciągnięcie
wszystkiego co najlepsze z doświadczeń hiszpańskich przy jednoczesnym zachowaniu specyfiki
krajowej pozwoliło nam odnieść
sukces.

czątku, a jak wygląda to dziś?
Bardzo różnie. Jako Centrala Handlu Zagranicznego pewnie był nas
niecały 1000, ale na naszych budowach w tamtym czasie mogło
pracować ok. 25 tys. osób z różnych polskich firm budowlanych.
Gdy ja obejmowałem firmę
w 1998 roku, liczyła ona 12 tys.
osób. Wówczas byliśmy firmą wykonawczą. Podpisywaliśmy dużo
kontraktów, w ramach których sami
realizowaliśmy większość prac. Potem zaczęły się trudne czasy i należało znacznie ograniczyć zatrudnienie. Zeszliśmy do 4 tys. Dziś jest
to między 6 a 7 tys. osób. Znów budujemy siły własne.

 Dziś Hiszpanie mogą powiedzieć,

 Po co wam to?

że ryzyko się opłaciło.

 Ile osób firma zatrudniała na po-

Bo podwykonawcy w wielu sytuacjach odmawiają nam wykonania prac. Wiemy, że siły własne
mogą być droższe, ale nam zależy
na wykonaniu kontraktu w terminie
i na odpowiednim poziomie. Słyniemy z terminowości i solidności,
i nie możemy sobie pozwolić na
jakiekolwiek obniżenie standardów
w tym zakresie.
 Zapewne wynika to z sytuacji na
rynku pracy. Zwyczajnie nie ma ludzi do pracy.
To prawda. Sytuacja jest bardzo
trudna.
 Zatrudniacie Ukraińców?

Też. Zatrudniamy Polaków, Ukraińców, a nawet sięgamy po ludzi
z Dalekiego Wschodu. Ale to na razie początki, jednak musimy szukać
alternatyw. Oceniamy, że w branży

Świątynia w Licheniu

O BDO
to międzynarodowa
firma konsultingowo-doradcza. Jesteśmy obecni
w 162 krajach i mamy
ponad 1500 biur na całym
świecie. Z wieloma sukcesami
doradzamy naszym Klientom
od ponad 50 lat.
W Polsce jesteśmy obecni
od 1991 roku. Mamy pięć
biur i pracuje dla nas
ponad 350 wysokiej klasy
Specjalistów. Każdego
roku jesteśmy w czołówce
najlepszych firm w krajowych
i międzynarodowych
rankingach, doceniających
nasze doradztwo w zakresie
audytu, podatków, finansów
czy obsługi finansowo-księgowej.
Portfolio naszych Klientów jest
imponujące. To największe
firmy polskie i zagraniczne,
przedsiębiorstwa notowane
na giełdzie i New Connect,
a także spółki rodzinne
z ogromnym doświadczeniem
i sukcesami.
,
To właśnie renoma
nasze wiedza, wizja oraz
wyznawane wartości
skłoniły nas do tego, aby
podzielić się z rynkiem
doświadczeniami, a także
zaprezentować Najlepszych
Przedsiębiorców na
rynku i uruchomić Projekt
„Przedsiębiorca Miesiąca”.

budowlanej brakuje ok. 150 tys. ludzi, a rezerwy pracowników z Ukrainy zaczynają się wyczerpywać. Coraz częściej bowiem jadą oni dalej
na Zachód. Polska jest tylko przystankiem na pewien czas.
 Jaki macie sposób na sprawne

i – przede wszystkim – efektywne
zarządzanie takim zespołem?
Mamy w tym wprawę i umiejętności, swoje wypracowane modele.
Sprawny model organizacyjny pozwala nam na bycie liderem. Z jednej strony mamy określone szerokie procedury, których nie można
łamać. Z drugiej jednak dajemy
dużą swobodę – otrzymuje ją kierownik kontraktu, który jest traktowany niemal jak oddzielna firma.
Do tego dochodzi silne nastawienie na wynik.
 Jak to działa w praktyce?

Masz pewne procedury. Pewnych
rzeczy robić nie możesz. Jednak
dajemy ci dużą swobodę, zarządzasz projektem, jakbyś był prezesem firmy, i jesteś rozliczany
z wyniku. To rozliczenie następuje w ten sposób, że skoro kierownik kontraktu jest szefem firmy, to
my dla niego jesteśmy jak bank.
Jeśli masz nadwyżkę finansową,
to my nią zarządzamy i płacimy
ci procent. Do wyniku otrzymujesz
dodatkowe wynagrodzenie za generowanie gotówki na projekcie.
Jeśli natomiast nie masz pieniędzy i my musimy ci je pożyczać,
obciążamy cię kredytem. Takie
podejście nauczyło ludzi dwóch
rzeczy: walki o wynik i o „gotówkę w kasie”, która przekłada się
na premie. To motywuje do pracy.
Otrzymanie faktury od inwestora
nie wystarczy. Ta faktura musi być
jeszcze opłacona.
 Czy sprawność w działaniu po-

zwoliła Wam na uzyskanie przewagi?
Myślę, że tak. A skoro jesteśmy lepsi, to mamy też nieco niższe ceny.
To z kolei pozwala nam na wygrywanie większej liczby przetargów.
A mimo wszystko i tak nadal szybko rośniemy.

 Czy pamięta Pan jakieś wyjątko-

we sukcesy firmy w całej historii jej
działania?
Naszym sukcesem zawsze były dobre relacje właścicielskie. To przełożyło się na podejmowane decyzje i realizowane inwestycje.
Dużym sukcesem był zakup Dromeksu w 2000 roku. Dromex był największą firmą drogową. Wstąpienie do UE oznaczało duże środki,
zwłaszcza na infrastrukturę, więc
kupno Dromeksu było priorytetem.
Walka była długa i ostra, ale się
udało. Dzięki temu jesteśmy dziś
liderem w budowie dróg.
Jeśli chcemy oceniać kontrakty, to według mnie ogromnym
sukcesem była budowa świątyni
w Licheniu. To ogromne wyzwanie
inżynieryjne. Zrealizowaliśmy budowę w terminie i otrzymaliśmy wiele
pochwał.
Innych ważnych inwestycji było
wiele, ale warto wymienić chociażby: most w Kwidzynie czy jedyny wybudowany od początku
do końca pas startowy na lotnisku
w Katowicach (wszystkie inne pasy
to remonty starych pasów). Dzięki
temu mamy unikatowe doświadczenia budowlane.
 A jak było z porażkami?

Porażką niewątpliwie był zakup PNI,
największej firmy kolejowej. Okazało się, że sytuacja ekonomiczna tej
firmy była bardzo zła i skończyło się
ogłoszeniem upadłości.
Oczywiście były też kontrakty, które nie zawsze wychodziły. Przykładem może być jeden z pierwszych
odcinków autostrady A4 (prawie
pod granicą ukraińską). Sporo dopłaciliśmy do tego kontraktu. Na
szczęście inne kontrakty w tamtym

Budimex od wielu lat jest
znaczącą i liczącą się na
rynku firmą budowlaną.
Myślę nawet, że wywieramy
spory wpływ na rozwój
rynku budowlanego
w Polsce

Most w Kwidzynie

czasie przyniosły zysk i per saldo
wyszliśmy na plus.
Myślę, że nie było ani takiego
sukcesu, ani takiej porażki, które
wywołałyby w firmie rewolucję.
Wszystko w granicach normalnego prowadzenia biznesu – ciężka
praca, dobór ludzi, analiza sytuacji,
podejmowanie decyzji.

kontraktu to dopiero pierwszy krok.
Potem trzeba przygotować projekt, zdobyć wszystkie pozwolenia,
a potem go zrealizować.
Jednocześnie cały czas utrzymujemy silną pozycję w budownictwie ogólnym. To wszystko powoduje, że przychody rosną.

 Teraz trochę statystyki: 2017 rok

budowlany w ciągu roku urósł
o 17–18%. Jaki wzrost notuje
Budimex?
Obecnie mamy wzrost na poziomie
ok. 15%, co oznacza, że nie jesteśmy fenomenem na rynku. Ostrożnie i konsekwentnie od wielu lat
robimy swoje.

był rekordowy dla firmy pod kątem
sprzedaży i zysku. Dobra passa trwa
nadal: Grupa Budimex zakończyła
pierwsze półrocze 2018 roku rekordowym poziomem przychodów ze
sprzedaży, rentownością znacznie
powyżej wskaźników rynkowych
i zyskiem netto na poziomie 128 milionów złotych – czytamy w komunikacie spółki. Co było motorem
sprzedaży w tym okresie?
Przede wszystkim budownictwo
infrastrukturalne, na które państwo przeznacza największe środki.
Mamy drugą transzę unijną. My
jako lider na rynku korzystamy
z tego tortu. Trzeba też podkreślić, że te wyniki finansowe, które
Pani cytuje, to wynik kontraktów
podpisanych wcześniej, czasem
nawet dwa lata temu. Wygranie

 Według danych GUS rynek

 Na koniec czerwca 2018 roku

portfel zamówień Grupy Budimex
osiągnął 10 mld 784 mln złotych
i był zbliżony do poziomu z końca
poprzedniego kwartału. W ciągu
pierwszego półrocza 2018 roku
spółka podpisała kontrakty o wartości 3 mld 359 mln złotych.
Czy selekcja kontraktów jest ostra
w Państwa przypadku? Jakie
inwestycje są dla Was ważne, priorytetowe?

Wiemy, jakie są problemy na rynku, m.in. rosnące koszty czy brak
pracowników. Dlatego staramy się
wybierać kontrakty, które cechują
bezpieczne ceny. Zawsze też postawimy na projekt, który w większej
części możemy zrealizować za pomocą maszyn, a nie głównie ludźmi.
Budimex jest teraz odzwierciedleniem rynku: rosną przychody
i rynek, spada rentowność.
 No właśnie: rentowność. Według

danych Głównego Urzędu Statystycznego rentowność zysku brutto
branży budowlanej po pierwszym
kwartale bieżącego roku wyniosła
1,4%. Czy spadek marży jest też widoczny w Budimeksie?
Tak. Musimy więc cały czas dbać
o to, aby nasze wyniki były lepsze
od tych rynkowych.
 A jak ocenia Pan inwestycje na

rynku deweloperskim? W Warszawie w tym segmencie trwa nieustająca budowa. Aż dziwi, że cały

czas może trwać boom na tym
rynku.
Myślę, że mamy do czynienia ze
szczytem i przed nami proces hamowania. Koszty budownictwa
i koszty gruntów rosną w tempie
20–25%. Ceny mieszkań rosną na
poziomie 2–3% rocznie. Doszliśmy z cenami mieszkań za metr
do 2011 roku, czyli tego po kryzysie. Firmy deweloperskie już nie są
w stanie brać podwykonawców
i płacić im 25% więcej, a ceny
mieszkań podnosić o 3%, więc trzeba się liczyć z tym, że ceny mieszkań pójdą w górę, a naturalną konsekwencją będzie wyhamowanie
wzrostu sprzedaży. Nie przewiduję
krachu, ale trend wzrostowy zwolni. Będziemy mieć okres stagnacji. Trzeba też pamiętać, że mamy
coraz mniej dostępnych gruntów,
a więc wzrost cen jest naturalny.
 Jakie firma ma plany na najbliższe miesiące?
Zdajemy sobie sprawę, że nasze
procedury są wyśrubowane, ale
sprawdzają się w praktyce. Są
skuteczne. Często kopiują je inni,
co jest naturalne – wzorują się na
najlepszych. Ktoś musi narzucać
standardy na rynku, dlatego stawiamy na innowacyjność. Powołaliśmy specjalny zespół do spraw
innowacyjności, współpracujemy
z politechnikami, staramy się zaskoczyć inwestorów. Przykładem
mogą być rozświetlające się pasy,
gdy w nocy wchodzi na nie pieszy.
Zależy nam na tym, aby pokazać
inwestorom, że możemy przebudować i unowocześnić jego projekt, aby był lepszy, a niekoniecznie droższy.
Nadal chcemy inwestować
w segment deweloperski. Planujemy też dywersyfikację, wchodzimy na rynki zagraniczne. Jesteśmy
już na Litwie, w Niemczech.

Lotnisko w Katowicach – pas startowy
 Dywersyfikacja też w inne seg-

menty?
Owszem. Założyliśmy wraz z Ferrovialem spółkę FB Serwis, która specjalizuje się w usługach środowiskowych, w tym utylizacji śmieci.
Tę część działalności chcemy bardzo intensywnie rozwijać, bo widzimy ogromne zapotrzebowanie na
tego typu usługi. FB Serwis, mimo
że działa od niedawna, szybko się
rozwija.
 Przez lata współpracowaliście

Państwo z BDO, m.in. w zakresie
usług audytorskich. Korzystacie też
z innych doradców zewnętrznych.
Tacy Eksperci pomagają w prowadzeniu biznesu?

I to bardzo. Nawet po wejściu do
firmy Ferroviala i narzuceniu pewnych standardów cały czas korzystaliśmy z doradców zewnętrznych,
aby wszystkie procesy zaplanować
i sprawnie przeprowadzić. Cały
czas się rozwijamy, zakładamy firmy, sprzedajemy – w takich decyzjach doradcy są niezbędni. My
jesteśmy dobrzy w jednej dziedzinie, ktoś inny jest dobry w innej. Co
najmniej dziwne byłoby zakładanie własnych działów doradczych
zamiast korzystanie z firm z dorobkiem, doświadczeniem, zasobami
i narzędziami i – przede wszystkim
– sztabem Ekspertów. U nas jest to
naturalny proces.
 Rozmawiała Ewa Matyszewska
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