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Dalsze negatywne oceny koniunktury w sektorze budow lanym  

Po umiarkowanie optymistycznych prognozach z III kwartału, teraz zakłady budowlane skłaniają się ku ich obniżaniu. Wpływ na to ma bardzo wysoki 
wzrost liczby zakażeń w ciągu ostatnich kilku tygodni zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej.  W konsekwencji w IV kwartale obserwujemy 
pogorszenie koniunktury w budownictwie, a groźba kolejnego lockdown’u oraz obawy co do przyszłości rzutują na prognozy sektora na kolejny 
kwartał . 

Wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH (IRGCON) przyjmuje obecnie wartość  23,2 pkt. W porównaniu z III kwartałem br. wartość 
wskaźnika jest niższa prawie o 5 pkt oraz niemal o 12 pkt w porównaniu z IV kwartałem 2019 r. Sytuacja firm prywatnych jest gorsza niż 
przedsiębiorstw publicznych - wartości wskaźnika dla sektorów prywatnego i publicznego są równe odpowiednio -25,0 i -14,5 pkt. W porównaniu 
z minionym kwartałem są niższe o 4,8 i 4,1 pkt oraz z IV kwartałem 2019 niższe odpowiednio o 11,9 i 15,5 pkt.  

Po raz pierwszy od 2002 roku wartość salda odpowiedzi na pytanie o wielkość produkcji w IV kwartale jest ujemna i równa -16,0 pkt.  Zakłady 
budowlane nie spodziewają się wzrostu poziomu produkcji  także w I kwartale 2021 roku. Prognozowana wartość salda wynosi -45,8 pkt (dla sektora 
prywatnego -49,0 pkt, dla publicznego -36,7 pkt).  

Saldo zamówień ogółem jest w bieżącym kwartale nadal ujemne i równe -20,7 pkt. Ujemną wartość salda w IV kwartale na podobnie niskim poziomie 
odnotowano tylko w 2002 roku (-19,9) oraz w 2012 (-19,1).  

Oczekiwania przedsiębiorców co do wykorzystania mocy produkcyjnych z poprzedniego kwartału sprawdziły się. Obecne saldo w ujęciu ogółem 
wynosi -14,9 pkt, w sektorze prywatnym -19,5 pkt, a publicznym 3,8 pkt. 

Spadkową tendencję cen usług budowlanych obserwujemy od ponad dwóch lat. Miarą spadku cen w ciągu minionego roku jest zmniejszenie salda 
o 31,1 pkt, a w ciągu ostatniego kwartału o kolejne 5,1 pkt. 

Zakłady budowlane nadal negatywnie oceniają własną sytuację finansową, chociaż nieco lepiej niż w III kwartale.  Obecne saldo finansowe jest 
równe -11,7 pkt, wzrosło więc o 3,1 pkt .  

Zakłady budowlane oceniają obecną sytuację gospodarczą w kraju jeszcze gorzej niż w III kwartale. Wartość salda jest niższa o -5,9 pkt i wynosi -
60,7 pkt. W skali roku odnotowano spadek aż o 50,0 pkt. Odmienne są opinie firm budowlanych na temat sytuacji we własnej branży, chociaż trudno 
w tym przypadku mówić o znaczącej poprawie. Wartość salda w ciągu minionego kwartału wzrosła o 5,1 pkt, jednak w porównaniu z IV kwartałem 
ubiegłego roku obserwujemy spadek o 24,5 pkt. 

W porównaniu z poprzednim kwartałem nie zmieniła się znacząco uciążliwość głównych barier ograniczających aktywność produkcyjną zakładów 
budowlanych. W pierwszej kolejności firmy wskazują silną konkurencję wewnątrz gałęzi (48,2% ankietowanych), następnie niestabilne przepisy 
prawne (46,1%) i nadmierne obciążenia podatkowe (42,6%). Warto zauważyć, że niestabilne prawo nigdy dotychczas nie było drugą główną barierą 
ograniczającą aktywność zakładów budowlanych i - co więcej - wskazaną przez prawie co drugą firmę. 
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