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Wskaźnik koniunktury w budownictwie  

 

 

 

Słabsza od spodziewanej poprawa koniunktury w budow nictwie  

Po trudnym drugim kwartale oraz przedłużających się zaburzeniach płynności finansowej i procedur powrotu do normalnej aktywności branży 
budowlanej w trzecim kwartale nastąpiła poprawa koniunktury. Biorąc jednak pod uwagę prognozy sprzed trzech miesięcy, obserwowana 
poprawa jest słabsza od spodziewanej, a ponadto, według obecnych prognoz, sytuacja w następnych miesiącach może ulec pogorszeniu. 

Wyniki lipcowego badania są pod wieloma względami porównywalne z wynikami notowanymi w okresie dekoniunktury w budownictwie w latach 
2001 i 2002 (kryzys związany z sektorem informatycznym, zw. potocznie bańką internetową) oraz 2012 i 2013 (kryzys zadłużeniowy w strefie 
euro). 

W trzecim kwartale wskaźnik koniunktury w budownictwie przyjmuje wartość -18,3 pkt. W porównaniu z drugim kwartałem br. wartość ta jest 
wyższa o 18 pkt, lecz niższa niż rok wcześniej niemal o 30 punktów. 

Sytuacja firm prywatnych jest gorsza niż przedsiębiorstw publicznych – wartości wskaźnika koniunktury dla sektorów prywatnego i publicznego 
są równe odpowiednio: -20,2 i -10,4 pkt. W ciągu kwartału wzrosły odpowiednio o: 18,4 i 15,2 pkt, jednak w porównaniu z III kwartałem 
2019 r. spadek obu wartości sięgnął 30 pkt. 

Po raz pierwszy od 1995 roku wartość salda odpowiedzi na pytanie o wielkość produkcji w III kwartale jest ujemna i równa -3,2 pkt. Jest prawie 
o 29 pkt niższa niż w III kwartale 2019 r., choć o ponad 34 pkt większa od zanotowanej w II kwartale br. Znaczny spadek poziomu produkcji 
budowlanej w skali roku odnotowano w obu sektorach własnościowych (ok. 28 pkt). 

W stosunku do poprzedniego kwartału ocena własnej sytuacji finansowej zakładów budowlanych uległa poprawie. Obecna wartość salda 
w ujęciu ogółem jest równa -14,8 pkt (wobec -3,4 pkt przed rokiem). Dodatnie wartości salda zanotowano tylko dla zakładów zajmujących się 
budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (10,5 pkt) oraz zakładów zatrudniających powyżej 100 osób (1,1 pkt). Najgorzej oceniają swą 
sytuację finansową firmy z sektora prywatnego, w szczególności mikroprzedsiębiorstwa (-42,6 pkt). 

Wartość salda odpowiedzi na pytanie o ocenę ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju jest ujemna i wynosi -54,8 pkt. Jest większa o 27,3 pkt niż 
w poprzednim kwartale, lecz mniejsza o ponad 56 pkt niż w III kwartale 2019 r. Z kolei wartość salda ocen sytuacji w budownictwie wynosi -48,3 
pkt. W ciągu kwartału wzrosła prawie o 15 pkt. W stosunku do III kwartału ubiegłego roku odnotowano spadek o 40,5 pkt. Zarówno oceny 
sytuacji ogólnogospodarczej jak i sytuacji w branży są bliskie zanotowanym w czasie kryzysów z lat 2001 i 2002 oraz 2012 i 2013. 
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Szczegółowe wyniki w: Koniunktura w budownictwie. III kwartał 2020. Badanie okresowe nr 108 IRG SGH 


