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P
iaþa construcþiilor din
Polonia este grav
afectat de rãzboiul din
Ucraina.
Polonia a primit în ul-
tima lunã 2,2 milioane

de refugiaþi din Ucraina, însã este
vorba în mare majoritate de femei,
copii ºi persoane în vârstã. Potrivit
datelor oficiale, înaintea invaziei
ruseºti, peste 300.000 de ucraineni
beneficiau de un permis de sejur în
Polonia, însã numãrul real este esti-
mat mai aproape de 1,5 milioane.
"Cetãþenii ucraineni, bãrbaþii, ºi-au
abandonat locul de muncã din Po-
lonia ºi au plecat sã îºi apere þara", a
declarat ministrul polonez al Fami-
liei ºi Afacerilor Sociale, Marlena
Malag. Aceasta a adãugat cã "anga-
jatorii au semnat cã unele sectoare

riscã sã se confrunte cu o lipsã de
mânã de lucru". Sectorul construc-
þiilor este cel mai afectat. "Înainte
de declanºarea rãzboiului, sectorul
angaja 1.370.000 de persoane,
toate profesiile cumulate, dintre
care peste 480.000 de strãini. În
rândul acestora din urmã, patru din
cinci erau ucraineni", a declarat
preºedintele Asociaþiei angajatori-
lor din construcþii, Jan Stylinski. Po-
trivit estimãrilor acestei asociaþii,
aproximativ un sfert dintre ucraine-
ni s-au întors în þara lor de la înce-
putul rãzboiului. Acest fenomen se
adaugã unui lipse cronice de mânã
de lucru în sectorul construcþiilor.
Încã din 2019, sectorul estima cã se
confruntã cu o lipsã de 150.000 de
muncitori, care "astãzi a urcat la
aproape 250.000 de muncitori", a

precizat Jan Stylinski. Potrivit aces-
tuia, problema afecteazã în special
firmele mici ºi mijlocii, mai ales în
estul Poloniei, zona din apropierea
graniþei cu Ucraina. "Cei zece ucrai-
neni erau coloana vertebralã a fir-
mei mele. Era o echipã cu care lu-
cram de patru ani, pe care i-am
pregãtit la standardele mele ºi cu
care mã înþelegeam bine", regretã
Szymon Janiewski, patronul unei
mici firme de construcþii din
Varºovia, care acum este nevoit sã
apeleze la subcontractori. Mâna de
lucru nu este decât unul dintre
efectele invaziei ruseºti în Ucraina.
"La asta se adaugã alte probleme
grave provocate de rãzboi: creºte-
rea dramaticã a preþului bitumului,
carburanþilor, cimentului, lipsa altor
produse esenþiale din cauza între-

ruperii lanþurilor de aprovizionare
sau sancþiunilor, nu mai primim ni-
mic din Belarus ºi Rusia", a declarat
Barbara Dzieciuchowicz, preºedin-
ta Camerei naþionale a constructo-
rilor de drumuri.

La finele lunii februarie, preþul
materialelor de construcþii a cres-
cut, în medie, cu 27% comparativ
cu luna februarie 2021, însã de
exemplu preþul materialelor pentru
izolare a crescut cu 72% în aceeaºi
perioadã, în contextul unei inflaþii
de 8,5% ºi al unei creºteri a costului
cu mâna de lucru.
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