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Wskaźnik koniunktury w budownictwie 

 

W IV kwartale 2022 roku wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH (IRGCON) ma ujemną wartość -13,3 pkt, niższą o 12 pkt 

od wartości w poprzednim kwartale i o 10,6 pkt mniejszą niż w IV kwartale 2021 r. Obecna wartość wskaźnika jest zbliżona do poziomu 

sprzed trzech lat (wówczas -11,3 pkt), tj. z okresu dekoniunktury poprzedzającej wybuch kryzysu COVID-19, lecz znacznie niższa 

od wartości z IV kwartału 2018 r. (o 11,3 pkt) i IV kwartału 2017 r. (o 21,8 pkt). Oznacza to, że obecną sytuację w polskim budownictwie 

kształtują nie tylko czynniki sezonowe (rozpoczęcie sezonu zimowego, niekorzystnego dla branży budowlanej), ale przede wszystkim 

bieżąca, ogólna sytuacja gospodarcza. Wzrost cen (zwłaszcza nośników energii) i stóp procentowych obniżyły zdolność kredytową 

potencjalnych nabywców nieruchomości, a wysoka niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju skłania 

gospodarstwa domowe do tworzenia oszczędności przezornościowych. Przełożyło się to na spadek popytu mieszkaniowego. Po stronie 

podaży utrzymują się problemy z dostawami surowców i materiałów budowlanych oraz ich wysokie ceny. Przed trzema laty odsetek firm 

wskazujących wzrost cen jako główną barierę w działalności wynosił 38,3%, obecnie sięga 76,5% (71,1% w poprzednim kwartale). 

Ogólnie rzecz biorąc, zakłady budowlane bardzo źle oceniają obecną sytuacją gospodarczą w Polsce. Wartość salda tych opinii jest bardzo 

niska, wynosi -69,7 pkt, tj. o 30,1 pkt mniej niż przed rokiem i o 5,9 pkt mniej niż w poprzednim kwartale. Niewiele lepiej ankietowani 

oceniają sytuację w budownictwie – wartość salda jest równa -66,3 pkt, o 49 pkt mniej niż rok temu. 

Poziom produkcji budowlanej jest bardzo niski (-2,2 pkt). W ciągu niemal 30 lat badania koniunktury w budownictwie wartość salda 

odpowiedzi na pytanie o wielkość produkcji w IV kwartale roku była niższa od obecnej jedynie w: 2001 r. (-2,9 pkt), 2012 r. (-9,9 pkt) 

i 2020 r. (-23,2 pkt). Wykorzystanie mocy produkcyjnych jest zbliżone do wieloletniej średniej i wykazuje tendencję spadkową. 

Ankietowani spodziewają się znacznego spadku wielkości produkcji i stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych w kolejnym kwartale. 

Wskazuje na to m.in. spadek wielkości zamówień (o 5,6 pkt w skali kwartału i 19,3 pkt w skali roku). 

Przedsiębiorstwa budowlane obniżają wielkość zatrudnienia (spadek wartości salda o 13,4 pkt w porównaniu z III kwartałem br. 

i o 0,8 pkt w ciągu roku) i ograniczają inwestycje (o 4,8 pkt względem trzeciego kwartału). 

Bieżący kwartał jest kolejnym kwartałem wzrostu cen usług budowlanych. Wartość salda wynosi 56,7 pkt. W porównaniu z poprzednim 

kwartałem jest wyższa o 6,7 pkt, a od wartości sprzed roku o 11,8 pkt. Wzrost cen usług budowlanych wpłynął na poprawę sytuacji 

finansowej przedsiębiorstw. Wartość salda zwiększyła się o 1,1 pkt, do wysokości -20,2 pkt. Mimo poprawy zakłady budowlane oceniają 

sytuację finansową jako niekorzystną. Obecna wartość salda jest niższa niż rok temu o 8,8 pkt, a od wieloletniej średniej o 12,9 pkt. 

Przewidywania ankietowanych są pesymistyczne. Biorąc pod uwagę, że kolejny kwartał jest okresem najniższej aktywności budowlanej 

w cyklu rocznym, a w otoczeniu gospodarczym nie widać oznak poprawy sytuacji, należy spodziewać się pogłębienia się dekoniunktury 

w budownictwie w najbliższym czasie. 
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 Dalsze spowolnienie w budownictwie (pod wpływem czynników makrogospodarczych) 
 

 
Szczegółowe wyniki w: Koniunktura w budownictwie. IV kwartał 2022. Badanie okresowe nr 117 IRG SGH 

https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Strony/default.aspx 
 

http://www.sgh.waw.pl/irg
mailto:irg@sgh.waw.pl
mailto:eratus@sgh.waw.pl
mailto:kwalcz1@sgh.waw.pl
https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Strony/default.aspx

