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Informacja 
Sygnalna 

II kwartał 2020 
Koniunktura w budownictwie 

Badanie nr 107     

Wskaźnik koniunktury w budownictwie 

 

Załamanie się koniunktury budowlanej   
Pandemia negatywnie wpływa na bieżącą działalność zakładów budowlanych i weryfikuje ich plany. Symptomy załamania w 
budownictwie są pod wieloma względami podobne do odnotowanych w początkowych okresach kryzysów, które wystąpiły w latach 
2001 i 2002 (tzw. bańka internetowa), 2009 (kryzys kredytów sub-prime) oraz 2013 (kryzys zadłużeniowy w strefie euro). 
 
• W II kwartale 2020 r. wartość ogólnego wskaźnika koniunktury w budownictwie jest równa -36,3 pkt i jest jedną z najniższych 
 od 1994 r. Na podobnie niskim poziomie był on w latach 2001 i 2002 oraz na przełomie 2012 i 2013. 
• Po raz pierwszy od 1995 r. wartości sald odpowiedzi na pytania o wielkości produkcji i zamówień ogółem są ujemne i równe 
 odpowiednio: -37,5 i -39,4 pkt. Są niższe niż rok temu o: 64,4 i 64,9 pkt. Równie głębokich spadków poziomów produkcji i 
 zamówień nie odnotowano dotąd w historii badania koniunktury budowlanej. 
• W porównaniu z II kwartałem 2019 r. wartość salda odpowiedzi na pytanie o poziom cen usług budowlanych jest niższa o 43,4 
 pkt. Większy spadek poziomu cen w skali roku odnotowano tylko w dwóch pierwszych kwartałach 2009 r. (wówczas 54,5 i 51,6 
 pkt). 
• Pogłębia się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie. Obecna wartość salda wynosi -17,2 pkt i jest niższa przed 
 rokiem o  t 30,8 pkt. 
• Zakłady budowlane znacznie zmniejszyły nakłady inwestycyjne (roczny spadek wartości salda o 50,8 pkt). Obecna wartość 
 salda wynosi -49,8 pkt. Niższą wartość odnotowano tylko w I kwartale 2013 r. 
• Bardzo pogorszyły się oceny własnej sytuacji finansowej zakładów budowlanych. Obecna wartość salda ( 50,5 pkt) jest niższa 
 niż w I kwartale br. o 34,5 pkt, a od wartości sprzed roku o 54 pkt. 
• Firmy budowlane oceniają bieżący stan polskiej gospodarki jako katastrofalny. Wartość salda osiągnęła historyczne minimum 
 (-82,1 pkt). Bardzo źle oceniają również sytuację w branży (-63,1 pkt). Oceny te są zbliżone do zanotowanych w okresach 
 kryzysowych w latach 2001-2002, 2009 i 2013. 
 
Głównymi barierami ograniczającymi aktywność produkcyjną zakładów budowlanych są: nadmierne obciążenia podatkowe (tę barierę 
wskazuje obecnie 46,5% badanych), silna konkurencja wewnątrz branży (38,2%), niestabilne przepisy prawne (38,2%) oraz zbyt 
wysokie ceny surowców i materiałów (35,4%). Należy zwrócić uwagę na barierę zatorów płatniczych, która w pierwszym kwartale 2020 
r. poważnie utrudniała funkcjonowanie 24,5% zakładów budowlanych, obecnie dotyczy już 28,5% zakładów, a według prognoz odsetek 
ten wzrośnie do 29,9% w kolejnym kwartale. Zmniejszyły się natomiast trudności ze znalezieniem pracowników o niskich kwalifikacjach. 
 
Na początku kwietnia br. Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH przeprowadził badanie ankietowe, by zobrazować obecną kondycję 
przedsiębiorstw budowlanych, sytuację w całej gospodarce i branży oraz działania, jakie powinny zostać powzięte, by uchronić firmy 
przed negatywnymi skutkami pandemii. W odpowiedzi na pytania dotyczące bieżącej sytuacji 70% ankietowanych firm stwierdziło, że 
negatywne skutki pandemii są odczuwalne, 22% uznało je za dotkliwe, a jedynie 7% za nieodczuwalne. Jako środki zaradcze 51% firm 
wskazało cięcia kosztów poza pracowniczych, 46% skrócenie czasu pracy, 29% obniżkę wynagrodzeń, a 22%  zwolnienia pracowników. 
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