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ПРОБЛЕМИ РИНКУ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Стабільний розвиток вітчизняних ринків, в тому числі і ринку систем будівельних комунікацій,
останнім часом зазнав значного впливу економічної кризи. Із загальноекономічної точки зору, криза –
це загострення протиріч у системі, які сягають такого рівня, коли вона не в змозі продовжувати
функціонування у діючому режимі. Її проявами в Україні стали зменшення платоспроможного
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попиту населення, хаотичність та безсистемність курсоутворення, зростання вартості імпортних
товарів, зростання кількості неплатоспроможних виробників, скороченням припливу інвестиційних
ресурсів, скороченням національного ВВП і т.д.
Специфіка ринку систем будівельних комунікацій напряму визначається динамікою розвитку
вітчизняного будівництва та ринку нерухомості, які першочергово зазнали негативного впливу
економічної нестабільності держави. Ф. Кене, К. Маркс, М. Туган-Барановський, М. Кондрат’єв, Є.
Слуцький, В. Мітчел, Дж. Хікс, Р. Фріш, Дж. Кейнс присвячували свої роботи розкриттю сутності
кризових процесів в економіці у загальному фундаментальному розумінні. У багатьох випадках їх
висновки можна адаптувати до реалій сучасної світогосподарської системи. Протягом останніх
десятиріч почали з’являтися праці присвячені вивченню та аналізу кризових процесів в глобальній
економіці. Так, П. Кругман визначає необхідність активної ролі держави в економічних процесах та
виступає за надання державної підтримки за часів кризи [1], Н. Рубін пропонує проблеми економічної
кризи вирішувати через націоналізацію банків та ряду великих корпорацій [2]. Вплив кризових явищ
на основні товарні ринки України досліджували О. Білорус, В. Будкін, Д. Лук’яненко, В. Новицький,
А. Поручник, О. Плотнікова, А. Філіпенко. Так, В. Новицький визначає необхідність державної
підтримки будівельного сектору економіки як запоруки подальшого розвитку іпотечного та
будівельного ринку [3, c. 4]. В. Олефір на противагу йому концентрує увагу на підтримці ринку
кредитування як запоруки розвитку усіх галузей економіки України [4, c. 11].
Однак, слід зазначити, що у вітчизняній економічній літературі в основному розглядаються
загальні проблеми галузевих ринків, спеціальні дослідження в цій сфері проводились недостатньо,
зокрема це стосується ринку систем будівельних комунікацій. Вагомість зазначеної проблеми, її
актуальність і необхідність вирішення зумовили вибір даної теми дослідження та окреслили коло
питань, які в потребують додаткового вивчення.
Метою статті є аналіз проблем ринку систем будівельних комунікацій в умовах економічної
кризи та формування загальної стратегії стабілізації ситуації на даному ринку.
Розв’язання поставлених у статті задач здійснювалося із залученням методів системного
аналізу, абстракції та аналогії, економіко-статистичних методів, факторного аналізу, класифікації та
типології, моделювання, а також за допомогою методів синтезу, індукції, дедукції.
Відносно молодий вітчизняний ринок систем будівельних комунікацій (далі – СБК) на сьогодні
представлений широким асортиментним рядом, а саме: багатошаровими трубами, колекторами,
з’єднувальними апаратами різного формату, ізоляційними та декоративними елементами,
інструментами та обладнанням для установки будівельних комунікацій, додатковими матеріалами
для систем обігріву підлоги та стін, вентиляційних систем та кондиціонування, апаратів обігріву
(котли), каналізаційних систем, а також додаткових систем мікроклімату для промислових та
цивільних об’єктів будівництва.
Основними вітчизняними виробниками в даній галузі є ЗАТ «Броварский завод пластмас»
(єдиний виробник труб та фітингів для напорного питного водопостачання з полівінілхлориду), ТОВ
ТД «Мегапласт» (виробництво труб з поліетилену, поліпропілену та полівінілхлориду та
склопластику, водостічних систем та фітингів), ТОВ «Розма» (системи холодного та гарячого
водопостачання, газопостачання, каналізаційних систем, ТОВ «Сітек», металопластикові труби та
фітинги), ТОВ «Спіропласт» (виробництво пластикових труб), ТОВ «Юніпласт», ВАТ
«Енергоресурс» та ін. Варто зазначити, що більшість українських виробників свій виробничий цикл
здійснює на іноземному обладнанні, що дозволяє забезпечити належну якість вітчизняної продукції
та її високу конкурентоспроможність. Проте на долю вітчизняних виробників припадає лише 20 %
загальної вартості продаж на даному ринку в Україні.
Близько 80% вітчизняного ринку систем будівельних комунікацій займають представництва
наступних іноземних виробників: ТОВ «АКВА-ПЕКС», ТОВ «Аквадом», ТОВ «Акваполіс»,
Будівельні Елементи Лтд. «АКО», Асоціація ТЕКУ, ТОВ «Веста», ТОВ «Дельта Терм», Екотрейд
Україна, ТОВ «Компаньйон, Жбото», ПП «МАК», Пімтас Пластік, ТОВ «Пропекс», ПП «Сахара
Плюс», ТОВ «Теко Інтерфейс», ТОВ «Хот-Велл» та інші.
Протягом 2005-2008 рр. відбувалось достатнє пожвавлення темпів зростання продаж товарів на
ринку СБК як вітчизняного виробництва, так і імпортних товарів [5, c. 35]. При цьому дану тенденцію
можна пов’язати із зростанням за аналогічний період економічної активності країни, а саме, ростом
ВВП та розвитком будівництва в країні (рис. 1) [6].
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Рис. 1. Динаміка росту взаємозалежних показників ринку систем будівельних
комунікацій в Україні
2008 р. став кризовим для будівельної галузі України. Відбувається не просто стагнація, а
реальний спад виробництва. Свідченням цього є дані Державного комітету статистики України щодо
обсягу виконаних будівельних робіт (табл. 1) [6].
Таблиця 1
Введення в експлуатацію житла
Рік

2005
2006
2007
2008
2009

Введено всього
тис.м2 з
у % до
загальної площі
попереднього року
7816
103,3
8628
110,4
10244
118,7
10496
102,5
6400
61

У т.ч. індивідуальними забудовниками
тис. м2
у % до
загальної площі
попереднього року
4369
86,9
4652
106,5
5677
122
5831
102,7
2287
39,2

В період 2005-2008 рр. спостерігалося значне пожвавлення будівництва та зростання кількості
введеного в експлуатацію житла, так за 2006 р. було введено на 10,4% більше загальної площі ніж в
попередній рік, за 2007 р. темп зростання склав 18,7%, в 2008 р. темп зростання характеризувався
дещо меншою динамікою – 2,5%. Проте уже в 2009 р. було введено в експлуатацію житла вже на 39%
менше, ніж в 2008 р.
Прямий взаємозв’язок будівельної галузі із ринком системи будівельних комунікацій визначив
аналогічні тенденції його розвитку: обсяг продаж СБК вітчизняного виробництва скоротилися в 2008
р. на 1,8% у порівнянні з попереднім, а реалізація імпортної продукції даного сегменту зросла лише
на 7%, тоді як в 2007 р. було зафіксоване зростання імпортного товарообороту систем будівельних
комунікацій на 41% (рис. 1).
Серед чинників, які обумовили появу негативних тенденцій в галузі СБК та основних проблем
її розвитку можна виокремити наступні:
 зниження купівельної спроможності значної частки населення через прискорення інфляційних
процесів, що обумовило помітне зменшення темпів зростання промисловості, суттєве збільшення
імпорту комунікаційних будівельних систем при сповільненні зростання попиту на неї у зв’язку з
випереджаючим зростанням цін на ресурси виробництва;
 зміна структури споживання – збільшення у структурі витрат населення частки послуг
(житлово-комунальних, транспортних тощо) внаслідок зростання їх вартості; сповільнення
споживчого кредитування населення, про що свідчить майже подвійне зменшення динаміки
банківських кредитів;
 зростання оптових цін в низці галузей переробної промисловості внаслідок зростання
складових собівартості продукції вітчизняних підприємств (продукції суміжних виробництв);
 звуження доступу більшості українських підприємств до кредитних ресурсів, що обмежило
можливості кредитного фінансування розширення виробництва;
 зменшення темпів приросту державних інвестицій в інфраструктурні проекти будівництва,
заморожування програм модернізації підприємств, стагнація будівництва;
 сповільнення темпів економічного зростання в країнах - основних торговельних партнерах, що
спричинило скорочення зовнішньо-торговельного обороту систем будівельних комунікацій, різке
погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури [7].
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Відповідно до цього основними проблемами на ринку СБК, що визначаються наявністю
кризового стану економіки України, на сьогодні є:
1) загальнонаціональні: загроза подальшого коливання валютних курсів, неплатоспроможний
попит населення; скорочення будівництва; зовнішньоторговельні обмеження щодо імпорту продукції
даної галузі;
2) внутрішньофірмові: нестача обігових коштів та кредитних ресурсів на вітчизняних
підприємствах-виробниках, що примушує їх скорочувати свою діяльність; відсутність інноваційноінвестиційної підтримки галузі, низька інфраструктурна та інформаційна система ринку та інші [8, с.
122].
Наявні проблеми ринку СБК вимагають досконалого рішення як на рівні державного
управління, банківського сектору, окремих суб’єктів даного ринку, так і в галузі використання його
наявного потенціалу [9, с. 135].
На нашу думку, комплексними заходами, необхідними для стабілізації ситуації на ринку СБК
та виходу економіки з кризи в короткостроковій перспективі є:
1. Формування кредитної стратегії, яка охоплює забезпечення доступних фінансових ресурсів
для реального сектору економіки, зокрема, ринку систем будівельних комунікацій, через
рефінансування комерційних банків за рахунок емісії грошових коштів; зниження ставки
рефінансування до оптимального рівня; перегляд системи банківських нормативів, відновлення
програми кредитування купівлі нерухомості.
2. Управління валютно-курсовою політикою через формування економічно обґрунтованого
передбачуваного курсу, а також через вилучення з обігу населення валютних коштів з метою
розширення депозитної валютної бази банків.
3. Обмеження імпорту.
4. Підтримка інноваційної стратегії держави через інвестування в галузь будівництва та
вітчизняне виробництво систем будівельних комунікацій.
5. Підвищення сукупного попиту на системи будівельних комунікацій через пільгову
підтримку будівельних програм.
Прояви економічної кризи в Україні були присутні на всіх її ринкових сегментах. До перших
галузей господарства, що почали стикатися з проблемами, спричиненими економічною кризою, варто
віднести будівництво з інфраструктурними ринками, що його підтримують, в тому числі й ринок
систем будівельних комунікацій. Присутність на цьому ринку переважаючої більшості імпортерів
СБК сформувала залежність від зовнішньоекономічної кон’юнктури та від іноземних валют, а також
породила високу уразливість до економічних кризових явищ в країні. На нашу думку, проведення
активної інвестиційної політики на ринку систем будівельних комунікацій дозволить збільшити
річний економічний ефект для країни. Дана тема є досить актуальною та потребує додаткових
досліджень з більш детальної точки зору, що відкриває значні перспективи подальших розробок в
оцінці впливу економічної кризи на окремі товарні ринки вітчизняної економіки.
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