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Wstęp
Koniunktura w sektorze budowlanym ma nie tylko duży wpływ na pozostałe działy
gospodarki, ale też z wyprzedzeniem odzwierciedla ich kondycję. Od kilku lat
sytuacja przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest zła i ulega ciągłemu
pogarszaniu. Wskaźnik produkcji budowlano-montażowej (analogiczny okres roku
poprzedniego = 100) w ostatnich siedmiu latach wynosił: w roku 1995 -108,1; w
1996- 104,6; w 1997 - 117,1; w 1998 - 111,0; w 1 9 9 9 - 109,4; w 2000. - 101,4; w
2001-95,9.
O trudnej sytuacji budownictwa, a w konsekwencji malejącym zainteresowaniu
przedsiębiorców podejmowaniem działalności budowlanej mogą też świadczyć dane o
liczbie jednostek rozpoczynających tę działalność odnotowanych w rejestrze REGON.
W roku 1994 zarejestrowano ich 27 tys. i ich liczba wzrastała w dwóch kolejnych
latach do 65 tys. w roku 1996 (na tę ostatnią liczbę może mieć częściowo wpływ
wejście w' życie pod koniec 1995 roku Ustawy o statystyce publicznej nakładającej na
wszystkie podmioty gospodarcze obowiązek rejestrowania się w rejestrze REGON).
Przez następne dwa lata liczba nowo tworzonych jednostek utrzymywała się na
poziomie około 60 tys. Od tego momentu obserwuje się stopniowy spadek liczby
nowo rejestrowanych przedsiębiorstw (do 43 tys. w roku 1999 i 35 tys. w 2000).

Badanie koniunktury budownictwa prowadzone w GUS
Badanie koniunktury przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest prowadzone w
Głównym Urzędzie Statystycznym od lipca 1993 r. Próba obejmuje 3,5 tys.
przedsiębiorstw publicznych i prywatnych, w których pracuje ponad 9 osób. W
badaniu nadal utrzymywany jest podział na sektory własności, gdyż przedsiębiorstwa
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publiczne wciąż jeszcze stanowią 8% badanych jednostek. W podziale na klasy
wielkości 9% to firmy o liczbie pracujących 250 i więcej osób, 51% - o liczbie
pracujących 50-249 osób, a 40% - o liczbie pracujących 10-49 osób. Respondenci co
miesiąc odpowiadają na ankietę zawierającą 17 pytań dotyczących, między innymi,
ich odczuć co do bieżącej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej, portfela
zamówień, wartości produkcji i sytuacji finansowej oraz dwa razy w roku - w marcu i
październiku - na ankietę koniunktury inwestycji w budownictwie. Od maja roku
2002 badanie koniunktury w budownictwie jest współfinansowane przez Komisję
Europejską na podstawie rocznego grantu przyznanego Głównemu Urzędowi
Statystycznemu w drodze przetargu.
Wyniki badań zostaną przedstawione na przykładzie czterech miesięcznych
zmiennych diagnostycznych (portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe na
rynku krajowym, wartość produkcji budowlano-montażowej na rynku krajowym,
opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe, sytuacja finansowa
przedsiębiorstwa), dwóch zmiennych prognostycznych (przewidywane zatrudnienie w
działalności budowlano-montażowej, ocena istniejących w przedsiębiorstwie
technicznych zdolności produkcyjnych w stosunku do oczekiwanego w najbliższych
dwunastu miesiącach popytu), ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie oraz
wybranych barier działalności budowlano-montażowej, a także wyników półrocznego
badania inwestycji w budownictwie. Dane te zostaną przedstawione dla budownictwa
ogółem, w podziale na sektory własności (publiczny, prywatny) oraz klasy wielkości
(10-49 pracujących, 50-249 pracujących, 250 i więcej pracujących). Szeregi czasowe
są prezentowane w postaci trendu uzyskanego za pomocą programu XI1-AR1MA.

Ogólny klimat koniunktury w sektorach własności i klasach wielkości
Na wykresie 1 przedstawiono ogólny klimat koniunktury dla przedsiębiorstw
budowlano-montażowych ogółem oraz w podziale na sektory własności. Respondenci
należący do obu sektorów własności w sposób zbliżony oceniali koniunkturę w
budownictwie: poprawa koniunktury do roku 1997, wyhamowanie wzrostu w
następnych latach i od roku 2001 spadek wskaźnika poniżej zera. Obniżenie wartości
wskaźnika poniżej zera nie dotyczy jednostek należących do sektora publicznego,
które jednak, podobnie jak jednostki należące do sektora prywatnego, odnotowały w
roku 2001 znaczne ograniczenie tempa wzrostu, ale mimo to oceniały swoją sytuację
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przedsiębiorstw należących do obu sektorów własności nastąpiła od początku roku
2002, chociaż wskaźniki kształtują się nadal na poziomie ujemnym.

Wykres 1. Ogólny klimat koniunktury w budownictwie - ogółem, sektory własności
Dla grup przedsiębiorstw wyodrębnionych w podziale na klasy wielkości (wykres
2) widoczne jest zróżnicowanie poziomu wskaźników przy zachowaniu tej samej
tendencji co dla wskaźnika klimatu koniunktury ogółem. Ciągle pozytywnie, choć
gorzej niż w latach 1994-2000, oceniały klimat koniunktury po roku 2000
przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 250 i więcej osób, podczas gdy oceny firm o
liczbie pracujących od 50 do 249; a zwłaszcza od 10 do 49 osób kształtowały się na
wyraźnie niższym poziomie, negatywnym od początku 2001 r. W roku 2002 następuje
wyhamowanie dotychczasowej tendencji spadkowej.

Wykres 2. Ogólny klimat koniunktury w budownictwie - klasy wielkości
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Wybrane wskaźniki koniunktury w sektorach własności i klasach
wielkości

W przypadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku
krajowymi (wykresy 3 i 4) odnotowano znaczący wzrost wskaźnika w latach 1994
1997, ograniczenie tempa wzrostu od roku 1997 i od początku roku 2001 pogorszenie ocen portfela zamówień. Tym razem jednak nawet jednostki największe,
o liczbie pracujących 250 i więcej osób, odnotowały w 2002 r. spadek wartości
odpowiedniego wskaźnika poniżej zera. Dla przedsiębiorstw mniejszych spadek ten
nastąpił wcześniej: dla firm o liczbie pracujących 10-49 osób - na początku 1998 r., a
dla firm o liczbie pracujących 50-249 osób - na początku 1999 r. W drugiej połowie
2002 r., podobnie jak w przypadku ogólnego klimatu, widoczne jest zmniejszenie
pesymizmu respondentów.

Wykres 3. Portfel zamówień na rynku krajowym - ogółem i według sektorów
własności
Różnica w poziomie wskaźników' w poszczególnych klasach wielkości, tak
widoczna dla portfela zamówień, jest już bardziej ograniczona, choć nadal istniejąca,
dla wskaźnika bieżącej wartości produkcji (wykres 5). Ograniczanie tempa wzrostu
produkcji nastąpiło już w roku 1997 dla wszystkich klas wielkości przedsiębiorstw.
Spadek wskaźnika poniżej zera jako pierwsze odnotowały firmy zatrudniające 10-49
osób w roku 1998, jako ostatnie na początku roku 2001- o liczbie pracujących 250 i
więcej osób. W 2002 r. spadek wartości wskaźników dla przedsiębiorstw wszystkich
klas wielkości został zahamowany.
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Wykres 4. Portfel zamówień na rynku krajowym - klasy wielkości

Wykres 5. Wartość produkcji budowlano-montażowej na rynku krajowym - klasy
wielkości
Niedostateczny portfel zamówień i spadek produkcji budowlano-montażowej
spowodowały zmniejszenie wykorzystania zdolności technicznych przedsiębiorstw
w stosunku do oczekiwanego w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy popytu
(wykres 6). W latach 1993-1999 widoczna jest (malejąca z upływem czasu) różnica w
nadmiarze, a następnie niedoborze, posiadanych zdolności technicznych w firmach
prywatnych i publicznych. W początkowym okresie badania respondenci oceniali
istniejące zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie w stosunku do istniejącego
popytu. Jako pierwsi, w roku 1995, niedobór technicznych zdolności produkcyjnych
zgłaszali dyrektorzy firm prywatnych, a dyrektorzy przedsiębiorstw publicznych
dołączyli do nich w tych opiniach dopiero na początku roku 1997. Oni też, niedługo
potem, bo już na początku 1998 r., ponownie zaczęli oceniać swoje techniczne
zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie w stosunku do oczekiwanego popytu. Od
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Wykres 6. Techniczne zdolności produkcyjne w stosunku do oczekiwanego popytu
- ogółem według sektorów własności
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spowodowały, że od końca roku 1997 malało przewidywane zatrudnienie w
przedsiębiorstwach (wykres 7). W okresie 1993-1995, kiedy przedsiębiorstwa
prognozowały ograniczanie w najbliższych trzech miesiącach spadku zatrudnienia, a
od roku 1996 jego wzrost, widoczny był większy optymizm jednostek prywatnych niż
publicznych, natomiast w okresie pogorszenia przewidywań od roku 1997 nastąpiło
znaczne zbliżenie poziomu prognoz. Od początku roku 2002 prognozy
przedsiębiorstw dotyczące zatrudnienia, mimo że nadal negatywne, ulegają poprawie
w stosunku do przewidywań z końca roku 2001.

Wykres 7. Prognoza zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach - ogółem i
według sektorów własności

Oceny bieżącej sytuacji finansowej były negatywne przez cały okres badania
(wykres 8). Pesymizm ten malał w latach 1993-1996, ale od roku 1997 nastąpiło
pogorszenie ocen sytuacji finansowej w przedsiębiorstwach należących do wszystkich
badanych

klas

wielkości.

W

początkowym

okresie,

w

latach

1993-1994,

przedsiębiorstwa najmniejsze zatrudniające 10-49 osób były mniej pesymistyczne niż
respondenci z jednostek większych, ale od połowy 1994 r. ich sytuacja wyraźnie
pogorszyła się w stosunku do sytuacji finansowej pozostałych, większych
przedsiębiorstw. W połowie roku 2002 przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej
osób odnotowały zahamowanie tempa pogarszania się ich sytuacji finansowej.
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Wykres 8. Sytuacja finansowa według klas wielkości
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Wykres 9. Opóźnienia płatności według klas wielkości
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-montażowych związana jest znaczna skala opóźnień płatności za wykonane roboty
(wykres 9). Ich poziom zmniejszał się w latach 1993-1996, w największym stopniu w
firmach zatrudniających 250 i więcej osób, w najmniejszym - o liczbie pracujących
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10-49 osób. Od roku 1999, w okresie systematycznego zwiększania się opóźnień
płatności, opinie przedsiębiorstw należących do poszczególnych klas wielkości uległy
zbliżeniu.
Bariery w działalności budowlano-montażowej
Ilustracją sytuacji w budownictwie jest także wybór barier zgłaszanych przez
przedsiębiorstwa jako istotnych przeszkód w prowadzonej przez nie działalności i
poziomie ich odczuwania. W ciągu całego badanego okresu niewielki jest odsetek
przedsiębiorstw, które nie zgłaszają żadnych barier w prowadzeniu swej
działalności (wykres 10). Najwięcej przedsiębiorstw deklarowało brak odczuwania
barier w latach 1996-1999 i przeważały wśród nich jednostki należące do sektora
prywatnego. W roku 2001 liczba tych przedsiębiorstw znacznie zmalała. W roku 2002
zbliżony, niewielki odsetek firm prywatnych i publicznych zgłaszał brak barier w
działalności budowlano-montażowej.

Wykres 10. Bariery działalności budowlano-montażowej przedsiębiorstwa - brak
barier - ogółem i sektory własności
Do barier najczęściej wymienianych przez przedsiębiorstwa należą: konkurencja
innych firm (wykres 11) i niedostateczny popyt (wykres 12). W obu przypadkach
najmniejsze znaczenie tych barier przypadało na lata 1995-1997, po którym to okresie
następował wzrost intensywności odczuwania tych czynników ograniczających
działalność budowlano-montażową (zahamowany w roku 2002 w przypadku bariery
konkurencji innych firm). Różni je jednak to, że o ile konkurencję innych firm jako
barierę działalności zgłaszały przede wszystkim firmy największe, o liczbie
pracujących 250 i więcej osób, o tyle niedostateczny popyt był oceniany przez badane
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firmy na zbliżonym przez cały okres badania poziomie, zwłaszcza w latach 1995
1997, kiedy to intensywność jej odczuwania była najmniejsza.

Wykres 11. Bariery działalności budowlano-montażowej
konkurencja innych firm według klas wielkości

przedsiębiorstwa

-

Wykres 12. Bariery

przedsiębiorstwa

-

działalności

budowlano-montażowej

niedostateczny popyt według klas wielkości
Drugą co do ważności grupą barier działalności budowlano-montażowej zgłaszaną
przez przedsiębiorstwa są bariery związane z finansowaniem działalności: koszty
związane z obsługą finansową działalności (wykres 13) i dostęp do kredytów
bankowych (wykres 14). Poziom odczuwania bariery kosztów związanych z obsługą
finansową działalności nie ulegał tak znaczącym zmianom w badanym okresie jak
pozostałe prezentowane bariery, ale widoczna jest nieznaczna tendencja spadkowa w
intensywności jej odczuwania, z krótkim okresem jej wzmocnienia w latach 2000
2001. Poziom jej odczuwania maleje ze zmniejszaniem się rozmiaru przedsiębiorstwa:
najmniej intensywnie odczuwają ją firmy małe, zatrudniające 10-49 osób, najbardziej
intensywnie - największe, zatrudniające 250 i więcej osób. Bariera dostępu do
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kredytów bankowych była najmniej odczuwana przez przedsiębiorstwa budowlano
-montażowe w latach 1996-2000, w tym przez jednostki zatrudniające 250 i więcej
osób. Intensywność jej odczuwania gwałtownie wzrosła w roku 2001 i 2002
zwłaszcza dla firm zatrudniających powyżej 50 osób.

Wykres 13. Bariery działalności budowlano-montażowej przedsiębiorstwa - koszty
związane z obsługą finansową działalności według klas wielkości

Wykres 14. Bariery działalności budowlano-montażowej przedsiębiorstwa - dostęp
do kredytów bankowych według klasy wielkości

Inwestycje w budownictwie
Dodatkowe informacje o kondycji przedsiębiorstw budowlano-montażowych
można uzyskać z badania koniunktury inwestycji. W marcu 2002 r. 31%
przedsiębiorstw nie zamierza podejmować inwestycji. Spośród przedsiębiorstw, które
mają zamiar inwestować, 42% firm przewiduje inwestycje nowe, 51% - inwestycje
modernizacyjne. Rozkład planowanych inwestycji w przedsiębiorstwach należących
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do poszczególnych klas wielkości jest zbliżony do wyników ogółem, różnią się one
jedynie pod względem liczby przedsiębiorstw, które w ogóle nie planują inwestycji:
aż 51% przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10-49 osób nie przewiduje podjęcia
inwestycji, 29% - o liczbie pracujących 50-249 osób i jedynie 22% spośród
przedsiębiorstw o liczbie pracujących 250 i więcej osób. Celem inwestycji,
deklarowanych w ankiecie z października 2001 r., jest przede wszystkim wymiana
zużytych lub przestarzałych maszyn lub urządzeń (45% jednostek), zwiększenie
aktualnych zdolności produkcyjnych zgłaszało 21% przedsiębiorstw, natomiast
poprawę efektywności działalności - 24% firm. Podstawowym źródłem finansowania
inwestycji są środki własne, co związane jest z trudnościami w uzyskaniu kredytów
zgłaszanymi w ankiecie miesięcznej. Finansować wydatki ze środków własnych ma
zamiar 61% firm, z krajowego kredytu bankowego - 23% przedsiębiorstw, kredytu
bankowego zagranicznego - 0,5%, a z leasingu planuje skorzystać 15% firm.
Podsumowanie
Na podstawie badań koniunktury budownictwa prowadzonych przez Główny
Urząd Statystyczny można stwierdzić, że do roku 1997 badane przedsiębiorstwa
zgłaszały wzrost koniunktury, a następnie jej stabilizację. Od roku 1998 coraz
częściej zgłaszano wyhamowywanie dotychczasowego tempa wzrostu koniunktury i
jej spadek. Ten pogłębiający się pesymizm respondentów maleje od początku 2002
roku. Takie tendencje w ciągu całego okresu badania znamionują nie tylko wskaźnik
ogólnego klimatu, ale również diagnozy portfela zamówień na roboty budowlanomontażowe na rynku krajowym, wartości produkcji budowlano-montażowej na rynku
krajowym, opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe, sytuację
finansową przedsiębiorstwa, prognozy zatrudnienia w działalności budowlanomontażowej i aktualnie istniejące w przedsiębiorstwie techniczne zdolności
produkcyjne w stosunku do oczekiwanego w najbliższych dwunastu miesiącach
popytu oraz wybrane bariery działalności budowlano-montażowej i wyniki
półrocznego badania inwestycji w budownictwie. W ciągu całego badania
przedsiębiorstwa należące do obu sektorów własności i wszystkich klas wielkości
wykazują podobne trendy, choć przez większość okresu badania optymizm
przedsiębiorstw prywatnych jest większy niż jednostek publicznych, a firm
największych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) - większy niż przedsiębiorstw
małych i średnich.
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Summary

The eva!uation of the situation of the Polish construction based on the results of
the business tendency survey in construction industry conducted by Central
Statistical Office
Business tendency survey of constructing enterprises bas been conducted by
Central Statistical Office sińce July 1993. The sample contains 3.5 thousand of public
and private enterprises employing morę than 9 persons. Every month enterprises
respond the ąuestionnaire concerning - among others - present and futurę economic
situation, order books, value of production and financiai situation of the enterprise.
There is also a bi-yearly iiwestment survey that was introduced in 1999. Both surveys
are to be fully harmonised with the joint harmonised EU programme of business and
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consumer surveys sińce January 2003. They are partly financed from the funds of the
European Commission according to the grant agreement signed in 2002. The results
of the monthly survey are presented as a trend extracted with the use of the X 11
Arima method.
The results of the business tendency survey in constructing industry show the
improvement of the business tendency till 1997 and its later stabilisation. In 1998 the
broke of the pace of the increase was started followed by the regression of the
business tendency. Since the beginning of 2002 the pessimism of the enterprises is
less significant. Similar tendencies are noted for chosen variables for totals as well as
for enterprises divided according to the sector of ownership or number of employees
although the public enterprises are morę optimistic than private ones as well as the
greatest enterprises (with 250 and morę employees) are morę optimistic than the
smaller ones (with less than 250 employees).

