
Maria Podgórska, Anna Decewicz 
Szkoła Główna Handlowa

SYTUACJA W BUDOWNICTWIE Z PERSPEKTYWY 
FIRM BUDOWLANYCH

Przy analizie sytuacji panującej w budownictwie warto brać pod uwagę, oprócz 
danych statystycznych typu makro, opinie firm budowlanych formułowane w ramach 
testu koniunktury gospodarczej1. Wyniki testu pokazują sytuację budownictwa 
widziana  ̂z perspektywy firm bezpośrednio uczestniczących w tworzeniu rynku usług 
budowlanych. W porównaniu z innymi metodami analizy, pozwalają szerzej naświetlić 
obserwowane w budownictwie tendencje i wyjaśnić źródła zachodzących zmian.

W referacie zawarto wyniki ekonometrycznej analizy sytuacji budownictwa w 
sześcioletnim okresie 1996-2001, w którym rozpoczął się spadkowy' trend koniunktury 
w tej branży. Wśród najważniejszych przyczyn obecnego niekorzystnego stanu 
budownictwa wskazuje się na:
• coraz trudniejsze warunki, w jakich działają firmy prywatne,
• systematyczne kumulowanie się barier limitujących aktywność ogółu firm 

budowlanych,
• związek sytuacji w budownictwie z ogólną sytuacją gospodarczą kraju.

Koniunktura w budownictwie w latach 1996-2001

W ciągu minionych 6 lat koniunktura w budownictwie systematycznie pogarszała 
się. Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadał w tym czasie przeciętnie o 1,95 
punktu procentowego w ciągu każdego kwartału, osiągając w roku 2001 wartość o 
ponad 46 punktów niższą w porównaniu z rokiem 1996. *

Test koniunktury w budownictwie jest prowadzony przez Instytut Rozwoju Gospodarczego 
SGH od 1993 r. Jest to badanie ankietowe powtarzane w odstępach kwartalnych. Firmy 
uczestniczące w teście dokonują oceny stanu obecnego oraz najbliższej przyszłości, formułując 
opinie o zmianach in plus, in minus lub o braku zmian.
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Wskaźnik koniunktury w sektorze firm prywatnych spadał w szybszym tempie niż 
w sektorze firm publicznych. W sektorze prywatnym malał w tym czasie przeciętnie o 
2,23 punktu w ciągu kwartału, w publicznym o 1,82 punktu. Łączny spadek wskaźnika 
koniunktury w latach 1996-2001 wyniósł w sektorze prywatnym 53,5 punktu, a w 
sektorze publicznym 43,6 punktu.

Na podstawie kwartalnych wartości wskaźnika koniunktury oszacowano, osobno 
dla sektora prywatnego i publicznego, model ekonometryczny

y, = / ( 0  +  /?i<2ir + Pi Qj> + A £ ? 3/ +e, ( i )
uwzględniający, oprócz trendu liniowego f ( t )  = a 0 + a ]t ,  kwartalne wahania 

sezonowe opisane przy użyciu zmiennych Qi ,Q2,Qs oraz dodatkowy czynnik typu 
incydentalnego X , wyrażający reakcję koniunktury w budownictwie na kilkakrotnie 
ogłaszane przez rząd, niekorzystne dla budownictwa, plany zmian w systemie 
podatkowym. Oszacowanie parametru /? modelu (1) pozwala wnioskować o

kwartalnym wzroście wskaźnika koniunktury w stosunku do kwartału czwartego, 
parametr y jest miarą reakcji wskaźnika na zapowiadane zmiany w systemie

podatkowym, parametr a { -  kwartalnego spadku wartości wskaźnika w badanym 

okresie.
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Tabela 1. Wskaźnik koniunktur)' w budownictwie, oszacowanie modelu ( l ) 1

a 0 a j Pi P2 P i y R 2

Sektor 7.4159 -2.2296 5.4765 35.6228 24.0191 5.4975 0.900
prywatny (4.075) (0.213) (2.583) (4.904) (4.921) (1.943)

Sektor Nieistotnie -1.8166 11.9997 46.5496 31.7829 8.5883 0.834
publiczny różny od 0 (0.203) (3.827) (3.950) (4.079) (4.631)

1 W nawiasach podano wartości błędów standardowych 
Źródło: obliczenia własne.

rodeł

Wykres 2. Wskaźnik koniunktury w sektorze prywatnym

Wykres 3. Wskaźnik koniunktury w sektorze publicznym

Oceny parametrów podane w tabeli 1 pokazują, że w okresie 1996-2001 
koniunktura w obydwu sektorach własnościowych podlegała znacznym wahaniom
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sezonowym, szczególnie silnym w sektorze publicznym. Ponadto na wartość 
wskaźnika istotnie wpływała „huśtawka podatkowa”, to jest ponawiane przez rząd w 
latach 1998, 1999 i 2001 zapowiedzi wprowadzenia różnego typu niekorzystnych 
zmian podatków lub ulg podatkowych związanych z budownictwem. Każdorazowo, 
gdy to następowało, wskaźnik koniunktury reagował krótkotrwałym przeciętnym 
wzrostem o ok. 5,5 punktu w sektorze prywatnym i 8,6 punktu w sektorze publicznym. 
Otrzymane wyniki świadczą o większej odporności firm prywatnych w porównaniu z 
publicznymi, zarówno na sezonowa zmiany warunków pracy, jak i na wpływ 
czynników zewnętrznych, niezależnych od budownictwa.

Jakkolwiek w 1 kwartale roku 2002 wskaźnik koniunktury przyjął w obydwu 
sektorach niskie, ujemne wartości, to w II kwartale 2002 dały się zaobserwować 
sygnały możliwego odwrócenia dotychczasowych tendencji. W sektorze prywatnym 
wskaźnik był o 12,5 punktu wyższy, a w publicznym o 7,5 punktu wyższy w 
porównaniu z II kwartałem roku 2001. O pewnych symptomach ożywienia w stosunku 
do okresu 1996-2001 może również świadczyć fakt, że prognozy wyznaczone na 
podstawie modelu (1), które w I kwartale bieżącego roku nieznacznie różniły się od 
zaobserwowanych wartości wskaźnika, w II kwartale były już wyraźnie zaniżone: o 
7,1 punktu dla sektora prywatnego oraz 14,7 dla sektora publicznego.

Bariery aktywności budownictwa

W latach 1996-2001 firmy budowlane wskazywały na następujące cztery główne 
barieiy wymuszające ograniczenie ich aktywności:

• silną konkurencję panującą na rynku,
• niski popyt na usługi budowlane,
• nadmierne obciążenia podatkowe,
• niestabilność przepisów prawnych.

Dwie pierwsze bariery mają charakter rynkowy, trzecia fiskalny, a czwartą można 
określić mianem prawno-biurokratycznej.

Zarówmo firmy prywatne, jak publiczne uważają, że ich możliwości działania są 
ograniczone przede wszystkim z powodu bardzo trudnej sytuacji rynkowej, przy czym 
relatywnie większym zagrożeniem są dla nich konkurenci niż niedostateczny popyt. 
Obie bariery rynkowa są bardziej dotkliwie odczuwane w firmach publicznych. 
Odsetek firm prywatnych obawiających się konkurencji jest o ponad 11 punktów 
procentowych niższy niż publicznych (por. tabelę 2), a odsetek firm prywatnych z
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trudnością funkcjonujących w warunkach niskiego popytu jest o blisko 8 punktów 
niższy od publicznych. Bariery obciążeń podatkowych oraz niestabilnych, 
niezrozumiałych przepisów prawnych są również poważnym źródłem trudności w 
obydwu sektorach. Jednak relacja między częstościami wskazań tych barier przez obie 
grupy firm jest odmienna niż w przypadku barier rynkowych. Odsetek firm 
prywatnych wskazujących na nadmierne obciążenia podatkowe oraz prawne jest 
odpowiednio o 15 i 10 punktów procentowych wyższy niż w przypadku firm 
publicznych.

Tablica 2. Bariery ograniczające aktywność firm budowlanych

Silna
konkurencja Niski popyt Obciążenia

podatkowe

Niestabilność
przepisów
prawnych

Sektor
prywatny 54.0 % 45.3 % 48.0 % 22.7 %

Sektor
publiczny 65.4 % 53.0 % 33.1 % 12.9%

Źródło: obliczenia własne.

Wyniki testu wskazują, że chociaż od początków reformowania gospodarki naszego 
kraju minęło ponad 12 lat, przedsiębiorstwa publiczne nadal mają więcej problemów 
niż firmy prywatne z przystosowaniem się do funkcjonowania w warunkach wolnego 
rynku. Z drugiej strony firmy prywatne, które lepiej radzą sobie z przeszkodami o 
charakterze rynkowym, borykają się z utrudnieniami natury biurokratycznej, 
szczególnie uciążliwymi dla najmniejszych, kilkuosobowych zakładów, z jakich w 
ponad 90 procentach składa się branża budowlana.

Pierwsze półrocze roku 2002 przyniosło, oprócz nadal bardzo częstych wskazań 
barier rynkowych, fiskalnych i prawnych, wzrost odsetka firm zgłaszających trudności 
z pozyskaniem kredytu. Odsetek firm wskazujących na barierę kredytową wyniósł 
22,8% w sektorze prywatnym oraz 24,4% w sektorze publicznym.

Budownictwo na tle gospodarki

W ankiecie, na którą odpowiadają firmy budowlane uczestniczące w teście 
koniunktury, znajduje się pytanie o ocenę sytuacji budownictwa na tle ogólnej sytuacji 
gospodarczej kraju. W latach 1996-2001 wyrażane oceny ulegały systematycznemu
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pogorszeniu, szczególnie w przypadku firm prywatnych. W roku 2001 już tylko 2% 
firm prywatnych i 3% publicznych uznało, że ich sytuacja uległa poprawie, podczas 
gdy 78% prywatnych oraz 68% publicznych odnotowało pogorszenie (por. wykres 4).

W pierwszym półroczu 2002 zaznacza się niewielka poprawa w' ocenach 
formułowanych przez firmy prywatne, z których 3% zauważa polepszenie sytuacji, zaś 
75% odnotowuje pogorszenie. W przypadku firm publicznych nastąpiło natomiast 
dalsze obniżenie formułowanych ocen: tylko niespełna 3% przedsiębiorstw zauważyło 
poprawę, a ponad 70% pogorszenie sytuacji panującej w budownictwie.

sektor prywatny sektor publiczny

Wykres 4. Budownictwo na tle gospodarki

i 2 gorzej 

nbez znrian 

®  lepiej

W celu analizy ocen pozycji budownictwa na tle gospodarki w okresie 1996-2001 
oszacowano przełącznikowy model Markowa, w którym proces zmian w czasie reżimu 
(oznaczającego stan gospodarki) jest opisany przez jednorodny łańcuch Markowa {£,} 

o prawdopodobieństwach przejścia

P „ = W ,= y |5 ,_ ,  =0 , U  = U .  (2)
Przyjęto, że stan łańcucha j -  I (reżim pierwszy) odnosi się do okresów relatywnie 
lepszej, zaś stan j - 2  do okresów złej koniunktury gospodarczej. Model oszacowano na 
podstawie struktur odpowiedzi na pytanie z testu koniunktury odnoszące się do oceny 
sytuacji budownictwa na tle gospodarki

y, = [yk, l  * =  U2,3,

gdzie y kl oznacza odsetek firm oceniających, że w /-tym kwartale ich sytuacja 

poprawiła się, nie uległa zmianie lub pogorszyła się w porówmaniu z poprzednim 
kwartałem. Założono, że struktury y, pochodzą z rozkładu trójmianowego o 

parametrach
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qkJ = P(X„ = 4S", = j), k = 1,2,3, j  = 1,2 (3)

zatem parametr qk może być interpretowany jako prawdopodobieństwo, że firma

ocenia swoją pozycję w /-tym kwartale jako lepszą (k=I), niezmienioną (k=2) lub 
gorszą (k=3) niż w kwartale poprzedzającym, jeżeli ogólna sytuacja gospodarcza jest 
dobra (/'=/) lub zla (J=2).

Tabela 3. Budownictwo na tle gospodarki, oceny parametrów przełącznikowego 
modelu Markowa 1

Pu P22 9// <J2I <*i2 <7 22

Firmy 0.577 0.700 0.225 0.523 0.074 0.359
prywatne (0.091) (0.034) (0.009) (0.017) (0.003) (0.016)

Firmy 0.564 0.700 0.305 0.511 0.078 0.392
publiczne (0.086) (0.032) (0.009) (0.013) (0.005) (0.018)

1 W nawiasach podano wartości błędów standardowych 
Źródło: obliczenia własne.

Oszacowania podane w tabeli 3 pokazują, że firmy prywatne i publiczne oceniały 
sytuację swojej branży w okresie 1996-2001 niemal identycznie. Dla obydwu modeli 
ocena prawdopodobieństwa p 27 (oznaczającego tendencję do pozostania procesu w 

reżimie drugim) jest wyższa niż p u . Wartości prawdopodobieństwa qu , 

wyrażającego skłonność respondentów do odnotowania poprawy własnej sytuacji w 
okresach lepszej koniunktury gospodarczej, są bardzo niskie, a wartości ql2 , czyli tej 

samej tendencji odnoszącej się do okresów złej koniunktury, są bliskie 0.
Na wykresie 5 przedstawiono oceny prawdopodobieństw P(S, = j \y v ..yT) reżimu

pierwszego otrzymane na podstawie obserwacji za cały badany okres. Okazuje się, że 
firmy prywatne i publiczne niemal jednakowo identyfikowały czas zmiany reżimów, 
dostrzegając znaczące sezonowe okresy polepszenia koniunktury do końca 1998 roku. 
Począwszy od pierwszego kwartału roku 1999 dominujące stają się oceny 
jednoznacznie negatywne -  prawdopodobieństwo poprawy sytuacji nie przekracza 
0.08.
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Wykres 5. Budownictwo na tle gospodarki, oceny prawdopodobieństw 
P(S, = \\yx...yj ) przełącznikowego modelu Markowa

Analogiczne modele oszacowano na podstawie oczekiwań formułowanych przez 
przedsiębiorstwa prywatne i publiczne w odniesieniu do przyszłej sytuacji ich branży. 
Rezultaty oszacowania, przedstawione w tabeli 3, są zbliżone do ocen otrzymanych 
dla poprzedniego modelu, z wyjątkiem oceny prawdopodobieństwa p n , co wskazuje 

na zauważalnie niższą tendencję do pozostawania procesu w reżimie drugim.

Tabela 4. Budownictwo na tle gospodarki (przewidywania), oceny parametrów 
przełącznikowego modelu Markowa1

Pu P22 <57/ P21 Qn 422
Firmy 0.538 0.564 0.212 0.534 0.063 0.415
prywatne (0.272) (0.135) (0.003) (0.017) (0.002) (0.009)

Firmy 0.550 0.546 0.248 0.568 0.072 0.443
publiczne

1 „ r  • ,
(0.335) (0.186) (0.003) (0.013) (0.002) (0.008)

1 W nawiasach podano wartości błędów standardowych 
Źródło: obliczenia własne.
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D prywatne •  publiczne

Wykres 6. Budownictwo na tle gospodarki (przewidywania), oceny prawdo

podobieństw P(St = l|>’1...3V) przełącznikowego modelu Markowa

Wykres 6 pokazuje, że firmy publiczne i prywatne podobnie, choć nie identycznie, 
identyfikowały okresy dominacji reżimu pierwszego, czyli okresy względnej poprawy 
sytuacji, które występują do trzeciego kwartału 2000 r. Porównanie wykresów 5 i 6 
pozwala wnioskować, że jakkolwiek wyraźne sygnały recesji w branży budowlanej 
były widoczne już w roku I999, to prawie do końca 2000 przedsiębiorstwa 
oczekiwały, że jest to jedynie krótkookresowe pogorszenie koniunktury.

Ogólna sytuacja gospodarcza

W latach 1996-2001 ocena ogólnej sytuacji gospodarczej kraju z perspektywy 
obydwu grup firm budowlanych w szybkim tempie ulegała pogorszeniu, jednak -  w 
porównaniu z oceną sytuacji w budownictwie -  była mniej pesymistyczna.

Relatywnie częściej poprawę widziano z perspektywy firmy publicznej. Spadkowi 
udziału ocen „poprawa sytuacji” towarzyszył szybki i znacznie wyraźniejszy wśród 
firm prywatnych wzrost udziału ocen „pogorszenie sytuacji”. W roku 2001 74% 
prywatnych i 64% publicznych przedsiębiorstw odnotowało dalsze pogorszenie 
sytuacji gospodarczej kraju.

Pierwsze półrocze roku 2002 przyniosło nieznaczne zmiany w strukturze tych ocen. 
Poprawę sytuacji obserwowało niespełna 3% firm prywatnych oraz 4% publicznych, 
spadł odsetek firm prywatnych odczuwających pogorszenie sytuacji z 74% w roku 
2001 do 69% w pierwszym półroczu 2002.
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sektor prywatny sektor publiczny

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Wykres 7. Ogólna sytuacja gospodarcza

1 gorzej 

nbez zrrian 

lepiej

przeAłdywania

Wykres 8. Odsetek firm prywatnych stwierdzających/przewidujących pogorszenie 
ogólnej sytuacji gospodarczej

-----------obserwacje ...............przewidywana

Wykres 9. Odsetek firm publicznych stwierdzających/przewidujących pogorszenie 
ogólnej sytuacji gospodarczej
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Wobec negatywnych opinii firm budowlanych o zmianach zaistniałych w 
gospodarce jako całości, zaskakujący jest swego rodzaju optymizm cechujący opinie 
firm na temat przewidywanego kierunku zmian, formułowane w całym badanym 
okresie. Wykresy 8 i 9 pokazują, jak wzrastał w tym czasie odsetek firm 
stwierdzających ex antę oraz ex post pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej. 
Okazuje się, że chociaż firmy budowlane z roku na rok coraz częściej stwierdzały 
pogorszenie, to przewidywania były wciąż bardziej optymistyczne od ocen 
zaistniałych zmian.

Podobnie jak przy analizie opinii firm budowlanych na temat sytuacji w 
budownictwie, oszacowano przełącznikowy model Markowa na podstawie danych 
dotyczących oceny ogólnej sytuacji gospodarczej (por. tabelę 5, wykres 10).

Oszacowania parametrów modelu przełącznikowego są zbliżone w przypadku 
obydwu sektorów własnościowych. Ponieważ oceny parametrów qn i q[-> są nieco 

wyższe w modelu oszacow-anym dla przedsiębiorstw publicznych, można uznać, że w 
ocenie sytuacji gospodarczej przez ten sektor nastroje są mniej pesymistyczne niż w 
sektorze prywatnym. Trzeba jednak zaznaczyć, że w żadnym przypadku wartość 
prawdopodobieństwa qu nie przekracza 0,5, zatem dominacja reżimu pierwszego, 

charakteryzującego okresy względnie lepszej koniunktury, nie może być utożsamiana 
ze stabilną poprawą.

Tabela 5. Ogólna sytuacja gospodarcza, oceny parametrów przełącznikowego 
modelu Markowa1

Pu Pn qn qi2 cin
Firmy 0.769 0.716 0.250 0.570 0.081 0.390
prywatne (0.143) (0.072) (0.005) (0.013) (0.002) (0.009)

Firmy 0.612 0.678 0.359 0.518 0.102 0.445
publiczne (0.132) (0.049) (0.004) (0.016) (0.002) (0.013)

1 W nawiasach podano wartości błędów standardowych 
Źródło: obliczenia własne.

Wykres 10 pokazuje, że w latach 1996-2001 firmy prywatne i publiczne podobnie 
identyfikowały okresy dominacji obu reżimów', dostrzegając sezonowe okresy 
poprawy sytuacji w latach 1996-1998 i wskazując na trwałe pogorszenie począwszy od 
pierwszego kwartału roku 1999.
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Wykres 10. Ogólna sytuacja gospodarcza, oceny prawdopodobieństw 
P(Sl = l|y,...yT) przełącznikowego modelu Markowa

Oszacowania modelu przełącznikowego uzyskane na podstawie oczekiwań 
przedsiębiorców względem przyszłej sytuacji przedstawiono w tabeli 6 i na wykresie 
11. Wyższa wartość prawdopodobieństwa p 22 i niższe prawdopodobieństwa reżimu 

pierwszego w przypadku firm prywatnych świadczą o tym, że przewidywania 
formułowane przez sektor prywatny były bardziej pesymistyczne w porównaniu z 
sektorem publicznym.

Tabela 6. Ogólna sytuacja gospodarcza (przewidywania), oceny parametrów
przełącznikowego modelu Markowa 1

Pu P22 <7// Cl2! q>2 <-122
Firmy 0.550 0.704 0.243 0.590 0.092 0.469
prywatne (0.104) (0.037) (0.006) (0.021) (0.003) (0.013)

Firmy 0.548 0.548 0.293 0.575 0.083 0.499
publiczne (0.318) (0.176) (0.004) (0.019) (0.001) (0.010)

1 W  n a w iasach  p o d an o  w arto śc i b łędów  s tan d a rd o w y ch

Ź ród ło : o b lic z e n ia  w łasne.
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Wykres 11. Ogólna sytuacja gospodarcza (przewidywania), oceny prawdo
podobieństw P(S, = l|_y, ...y{ ) przełącznikowego modelu Markowa

Rezultaty analizy za pomocą przełącznikowego modelu Markowa wskazują, że 
firmy budowlane dostrzegają recesję w swojej branży i spadkowe trendy w całej 
gospodarce począwszy od pierwszego kwartału 1999 roku, po którym aż do końca 
2001 nie są zauważalne żadne sygnały' poprawy. Zarówno w ocenie zaistniałych 
zmian, jak i w przewidywaniach dotyczących czy to branży budowlanej, czy 
gospodarki jako całości, więcej pesymizmu wyrażają firmy prywatne.
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Summary

This paper presents the results of econometric analysis of business activity of the 
construction industry in Poland in the period 1996-2001. Time series used to estimate 
the models were taken from the database of the business survey, both for private and 
public construction firms. Linear regression models describe the factors and 
tendencies of declining business activity of the construction firms. Switching Markov 
Models with a discrete regime variable shows the worsening of the construction firms’ 
evaluation of both recent and expected situation in the construction industry and of 
the generał economic situation.


