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Szanowni Państwo,

dziękujemy za zainteresowanie badaniem polskiego sektora budowlanego w drugiej
połowie 2010 roku, przygotowanym przez CEEC Research we współpracy z firmą
doradczą KPMG oraz agencją badawczą Norstat.
Niniejszy raport opiera się na danych uzyskanych na podstawie 100 wywiadów
telefonicznych przeprowadzonych z przedstawicielami wybranych dużych, średnich i
małych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Badaniem objęto dwa segmenty
tego sektora – firmy z branży budownictwa ogólnego oraz inżynieryjnego.
Wywiady zostały przeprowadzone we wrześniu 2010 roku. Przedstawiciele firm
udzielali odpowiedzi na pytania o kluczowym znaczeniu dla analizy aktualnej sytuacji
na polskim rynku budowlanym oraz dla perspektyw rozwoju tej branży w przyszłości.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim przedstawicielom przedsiębiorstw
budowlanych, którzy podzielili się z nami swoimi opiniami oraz prognozami zarówno
na temat polskiego rynku budowlanego, jak i rozwoju własnych firm.
W sposób szczególny chcielibyśmy podziękować Czytelnikom naszych raportów za
cenne uwagi, dzięki którym nasze analizy mogą skuteczniej zaspokajać potrzeby
pojawiające się w toku prowadzenia codziennej działalności gospodarczej.

Jiří Vacek
Prezes
CEEC Research

Steven Baxted
Szef zespołu doradztwa dla
sektora budownictwa i
nieruchomości KPMG w Polsce

Julita Łużyńska
Prezes Zarządu
Norstat Poland
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Najważniejsze wnioski

Firmy budowlane przewidują, że w 2010 roku wzrost w branży
będzie niewielki i osiągnie 0,8%. W porównaniu z badaniem
przeprowadzonym w marcu 2010, prognozy pogorszyły się.
Optymizm spada również w odniesieniu do roku 2011, dla którego
firmy przewidują umiarkowane tempo wzrostu na poziomie 3,2%.
W 2010 roku dynamika sprzedaży w badanych przedsiębiorstwach
budowlanych będzie zgodna z ogólnym trendem przewidywanym
dla branży (wzrost o 0,3%). Rok 2011 zdaniem firm może przynieść
niewielką poprawę (3,2%).
Niemal co druga polska firma budowlana uważa, że jej wyniki w
2010 roku będą gorsze od konkurencji. Przewidywania na rok 2011
wskazują jednak na potencjalną poprawę w postrzeganiu własnej
sytuacji.
Wykorzystanie mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach
budowlanych poprawiło się w szczycie sezonu, osiągając średnio
poziom 80%. 37% przedsiębiorstw stwierdza, że obecnie ma
mniej zamówień niż 12 miesięcy wcześniej. Firmy mają podpisane
umowy na osiem miesięcy naprzód, czyli nieco mniej niż miało to
miejsce w marcu 2010.
Kontakty osobiste są najczęstszym sposobem pozyskiwania
nowych zamówień, jednak skuteczność tej ścieżki wyraźnie się
zmniejszyła. Za najefektywniejszą metodę uznawane są umowy
długoterminowe i współpraca długofalowa oraz przetargi.
Co trzecia firma jest skłonna przyjmować zlecenia z zerową lub
ujemną marżą.

Kolejny raport na temat rozwoju
polskiego sektora budowlanego,
zatytułowany „Budownictwo w
Polsce. Pierwsza połowa 2011 roku”,
zostanie opublikowany w marcu 2011
roku. Raport będzie dostępny
bezpłatnie na stronie www.CEEC.eu

Wszystkie badane przedsiębiorstwa budowlane przyznają, że ich
możliwości rozwoju są ograniczone. Główną przeszkodą jest
biurokracja, wysokie koszty pracy oraz niedostateczny popyt
finansowany ze źródeł prywatnych, którego wpływ na wyniki firm
wzrósł najbardziej wśród wszystkich analizowanych czynników w
porównaniu do marca 2010.
Głównym priorytetem dla polskich przedsiębiorstw budowlanych w
ciągu najbliższych dwunastu miesięcy będą dalsze wysiłki w celu
zwiększania efektywności biznesowej i operacyjnej. Przejmowanie
innych spółek pozostaje kwestią o najmniejszym znaczeniu.
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Firmy budowlane przewidują, że w 2010 roku wzrost w
branży będzie niewielki i osiągnie 0,8%. W porównaniu z
badaniem przeprowadzonym w marcu 2010, prognozy
pogorszyły się. Optymizm spada również w odniesieniu
do roku 2011, dla którego firmy przewidują umiarkowane
tempo wzrostu na poziomie 3,2%.
Sektor budowlany w Polsce był jedynym w krajach Grupy Wyszehradzkiej, w którym
nie nastąpił spadek w 2009 roku. Branża zaczęła odczuwać trudności dopiero w 2010
roku. Według danych GUS, pierwsze cztery miesiące 2010 roku przyniosły spadek
produkcji budowlano-montażowej o 11,5% w porównaniu do analogicznego okresu w
2009 roku. Wyniki dla okresu maj-wrzesień 2010, kiedy sektor budowlany
odnotowywał wzrost, wskazują jednak na poprawę sytuacji i dają podstawy do
umiarkowanego optymizmu. Ogólnie rzecz biorąc, po pierwszych trzech kwartałach
2010 roku poziom produkcji sektora jest wciąż niższy o 1,5% niż w analogicznym
okresie 2009 oku. Przy zachowaniu obecnego trendu odrobienie tych strat do końca
roku wydaje się prawdopodobne.

Przewiduje się, że sektor
budowlany osiągnie w
przybliżeniu takie same wyniki
sprzedaży jak w roku ubiegłym

A jak oceniają sytuację dyrektorzy przedsiębiorstw budowlanych? Jak wynika z
najnowszego badania przeprowadzonego we wrześniu 2010 roku, firmy spodziewają
się, że wyniki branży w całym 2010 roku będą w przybliżeniu takie same jak w roku
ubiegłym – prognozowany jest niewielki wzrost na poziomie 0,8%. W porównaniu z
badaniem przeprowadzonym w marcu 2010, prognozy pogorszyły się – respondenci
przewidywali wówczas, że w 2010 roku branża odnotuje wzrost rzędu 4,7%.

Optymistyczne prognozy z
marca są obecnie korygowane

Nieco ponad połowa badanych przedsiębiorstw (57%) spodziewa się wzrostu w
sektorze, natomiast spadek przewiduje 39% respondentów (4% nie miało zdania w
tej kwestii).

Prognozy rozwoju sektora
budowlanego są zbliżone w
różnych segmentach rynku

Jeśli porównamy odpowiedzi dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także
przedsiębiorstw budownictwa ogólnego oraz przedsiębiorstw budownictwa
inżynieryjnego, to zauważymy, że różnice prognoz pomiędzy tymi grupami są
niewielkie. Duże przedsiębiorstwa szacują wzrost sektora na 1,5%, natomiast małe i
średnie mówią o wzroście na poziomie 0,4%. Największym optymizmem wykazują
się firmy z segmentu budownictwa inżynieryjnego, zdaniem których wzrost wyniesie
2%, podczas gdy przedsiębiorstwa ogólnobudowlane widzą szansę jedynie na
minimalny wzrost, wynoszący 0,3%.

Firmy prognozują umiarkowany
wzrost w roku 2011

Zgodnie z prognozami przedsiębiorstw, w 2011 roku polski sektor budowlany
powinien osiągnąć niewielki wzrost rzędu 3,2%, co w porównaniu z prognozą z
marca (5,2%) ponownie wskazuje na pogarszające się perspektywy sektora. W
najbliższym czasie nie widać więc szans na powrót do wysokiego tempa wzrostu
notowanego w przeszłości.
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Przewidywania firm w zakresie rozwoju sektora budowlanego
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W porównaniu z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej efekty kryzysu dotarły
do polskiego sektora budowlanego nie tylko z opóźnieniem, ale także w stosunkowo
łagodnej formie. Aż do początku 2010 roku można było mówić o spowolnieniu stopy
wzrostu sektora, nie zaś o poważnej recesji. Sytuację ratowała przede wszystkim
ogromna skala inwestycji publicznych w infrastrukturę oraz liczne projekty w sektorze
mieszkaniowym rozpoczęte w poprzednich latach. W pierwszych miesiącach 2010 roku
odnotowaliśmy jednak niepokojące spadki, związane z wyjątkowo ostrą zimą oraz ze
stopniowym wyhamowywaniem inwestycji mieszkaniowych w 2009 roku. Niemniej
jednak sezon letni przyniósł ożywienie i wszystko wskazuje na to, że, zgodnie z
prognozami badanych firm, sektor budowlany utrzyma w 2010 roku poziom produkcji
zbliżony do ubiegłorocznego.
Steven Baxted
Szef zespołu doradztwa dla sektora budownictwa i nieruchomości KPMG w Polsce

Sytuacja w innych krajach
Grupy Wyszehradzkiej

Analogiczne badanie przeprowadzone w lipcu w Republice Czeskiej pokazało, że
czeskie firmy budowlane spodziewają się w roku 2010 spadku w sektorze o 6%, co
obecnie można uznać za dość optymistyczny scenariusz rozwoju sytuacji.
Przedsiębiorstwa budowlane na Słowacji przewidują spadek o 7% (dane z sierpnia).
Z kolei przedsiębiorstwa badane na Węgrzech prognozują jedynie niewielki spadek, na
poziomie 0,6% (węgierski sektor budowlany notuje trend spadkowy od 2006 roku).
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W 2010 roku dynamika sprzedaży w badanych
przedsiębiorstwach budowlanych będzie zgodna z
ogólnym trendem przewidywanym dla branży (wzrost o
0,3%). Rok 2011 zdaniem firm może przynieść niewielką
poprawę (3,2%).
Przewiduje się, że poziom
sprzedaży osiągnięty w 2009
roku zostanie utrzymany

Dynamika sprzedaży badanych przedsiębiorstw budowlanych powinna być zgodna
z ogólnym trendem dla sektora. Prognozuje się, że sprzedaż utrzyma się na
zbliżonym poziomie, jak w poprzednim roku (wzrost o 0,3%). Jest to również
wynik gorszy niż w marcu, kiedy badane firmy spodziewały się wzrostu sprzedaży
w roku 2010 na poziomie 4,1%. Małe i średnie przedsiębiorstwa na ogół nie
przewidują żadnego wzrostu sprzedaży w bieżącym roku, podczas gdy duże
przedsiębiorstwa spodziewają się wzrostu na bardzo niskim poziomie. Nie ma z
kolei większych różnic między przedsiębiorstwami z branży budownictwa
ogólnego oraz budownictwa inżynieryjnego. Obie te grupy przewidują na ogół
minimalny wzrost sprzedaży na poziomie nieco powyżej zera.

W roku 2011 wzrost sprzedaży
będzie niewielki (3,2%)

Badane przedsiębiorstwa budowlane mają nadzieję na niewielką poprawę
wyników sprzedaży w 2011 roku, lecz także w tym przypadku ich przewidywania
są mniej optymistyczne w porównaniu z marcem 2010 roku. Firmy szacują, że
wzrost sprzedaży w 2011 roku wyniesie średnio 3,2%, podczas gdy prognozy z
marca mówiły o wzroście na poziomie 5,8%. Znacząca grupa przedsiębiorstw
(16%) nie jest w stanie określić dynamiki sprzedaży na rok 2011.

Przewidywania firm w zakresie wielkości sprzedaży
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Sezon letni, mimo że przyniósł znaczne ożywienie w porównaniu do wyjątkowo
ciężkiego początku roku, rozczarował wiele firm budowlanych w Polsce. Jeszcze
w marcu 2010 roku blisko trzy czwarte badanych firm spodziewało się, że ich
całoroczne przychody będą większe niż w 2009 roku. Obecnie wzrostu
przychodów spodziewa się już tylko co druga badana firma, a blisko co piąta
spodziewa się spadku przekraczającego 10%. Co więcej, przedstawiciele firm
wskazują, że zmuszeni są działać w warunkach daleko idącej niepewności. Jak
pokazuje badanie, blisko co szósta badana firma nie jest w stanie przewidzieć, jak
będzie kształtować się jej sprzedaż w nadchodzącym roku.
Steven Baxted
Szef zespołu doradztwa dla sektora budownictwa i nieruchomości KPMG w Polsce

Różnice w prognozach polskich,
czeskich, słowackich i
węgierskich przedsiębiorstw
budowlanych

Porównanie z wynikami badania w Czechach (spodziewany spadek sprzedaży w
roku 2010 to 4,6%), na Słowacji (spadek o 7,3% w 2010 roku) oraz na Węgrzech
(spadek sprzedaży o 4,5% w 2010 roku) wskazuje na istotne różnice sytuacji firm
budowlanych w tych trzech krajach a sytuacją w Polsce. Zwłaszcza małe
przedsiębiorstwa w Czechach i na Słowacji znacznie bardziej obawiają się o swoje
wyniki niż ich polscy odpowiednicy. Przykładowo, małe i średnie przedsiębiorstwa
w Czechach przewidują spadek sprzedaży w całym roku 2010 o 5,7%, podczas
gdy na Słowacji o 7,6%.
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Niemal co druga polska firma budowlana prognozuje, że
jej wyniki w 2010 roku będą gorsze od konkurencji.
Przewidywania na rok 2011 wskazują jednak na
potencjalną poprawę w postrzeganiu własnej sytuacji.
Tylko co druga firma jest
zdania, że jej wyniki będą
lepsze od wyników
konkurencji

Respondentów pytano także o prognozy dotyczące udziału ich firm w rynku,
innymi słowy, czy przewidują, że ich firma wyprzedzi konkurencję. Jak pokazują
wyniki badania, nastroje przedsiębiorstw budowlanych niespodziewanie
pogorszyły się w stosunku do marca 2010 roku. Optymizm wyraźne osłabł – w
poprzednim badaniu 75% przedsiębiorstw spodziewało się, że wypadnie lepiej od
konkurencji, natomiast w obecnym badaniu odsetek ten wyniósł 57%. Nie ma
większych różnic, jeśli chodzi o analizowane segmenty sektora budowlanego. W
możliwość wyprzedzenia konkurencji wierzy 58% małych i średnich
przedsiębiorstw oraz 53% dużych. Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej
działalności, na poprawę swojej sytuacji rynkowej ma nadzieję 56%
przedsiębiorstw budownictwa ogólnego oraz 60% przedsiębiorstw budownictwa
inżynieryjnego.
Poprawy swojej sytuacji rynkowej w 2011 roku oczekuje obecnie 70%
respondentów, co jest wskaźnikiem nieco niższym w porównaniu z prognozami
odnotowanymi w marcu (79%).

Sytuacja w innych krajach
Grupy Wyszehradzkiej

W Czechach nastroje przedsiębiorstw budowlanych poprawiły się nieco po
kwietniowym spadku. W lipcu 66% respondentów przewidywało wzrost swoich
udziałów w rynku, podczas gdy w kwietniu tylko 40%. Wyniki badania na Słowacji
wskazują na utrzymywanie się bardzo trudnej sytuacji rynkowej – tylko jedna na
trzy firmy budowlane sądzi, że wyprzedzi konkurencję. Podobnie mało
optymistyczne są nastroje na Węgrzech – tylko 43% respondentów ocenia, że w
roku 2010 uda im się zwiększyć swój udział w rynku.
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Wykorzystanie mocy produkcyjnych w
przedsiębiorstwach budowlanych poprawiło się w
szczycie sezonu, osiągając średnio poziom 80%. 37%
przedsiębiorstw stwierdza, że obecnie ma mniej
zamówień niż 12 miesięcy wcześniej. Firmy mają
podpisane umowy na osiem miesięcy naprzód, czyli
nieco mniej niż miało to miejsce w marcu 2010.
Średni poziom wykorzystania
mocy produkcyjnych w
przedsiębiorstwach
budowlanych wynosi 80%

Wykorzystanie mocy
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Dolny kwartyl
posiadanych zasobów oraz
poprawę efektywności – czynniki
te w ubiegłorocznym badaniu były wymieniane jako główne priorytety firm
budowlanych na najbliższe 12 miesięcy. Ponadto pozytywne efekty przyniósł kończący
się obecnie (tj. we wrześniu) szczyt sezonu w budownictwie, a zwłaszcza bardzo
dobre wyniki sektora w sierpniu (wzrost o 8,5% w porównaniu z sierpniem 2009
roku). Bliższa analiza poszczególnych segmentów (przedsiębiorstwa duże versus małe
i średnie, przedsiębiorstwa specjalizujące się w budownictwie ogólnym versus
specjalizujące się w budownictwie inżynieryjnym) wskazuje, że różnice w
wykorzystaniu mocy produkcyjnych między nimi są bardzo niewielkie.
Przedsiębiorstwa z segmentu budownictwa inżynieryjnego wyraźnie poprawiły
wykorzystanie swoich mocy od marca br. Największe zróżnicowanie pod względem
wykorzystania mocy produkcyjnych badanych przedsiębiorstw można odnotować w
segmencie małych firm (podobnie jak w marcu 2010).
Jak wynika z jednego z kolejnych rozdziałów niniejszego raportu, poświęconego
priorytetom firm na najbliższe 12 miesięcy, przedsiębiorstwa budowlane w Polsce
planują dalsze prace nad poprawą efektywności działania. Oznacza to, że
wykorzystanie mocy produkcyjnych poza sezonem budowlanym nie powinno się
istotnie zmniejszyć.
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Sytuacja w innych krajach
Grupy Wyszehradzkiej

Okres obowiązywania
podpisanych umów wynosi
średnio osiem miesięcy
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Wykorzystanie mocy produkcyjnych w czeskich przedsiębiorstwach budowlanych
wzrosło w lipcu do poziomu 82% (74% w kwietniu). Z kolei na Słowacji, po
silnym spadku w porównaniu z ubiegłym rokiem, wykorzystanie mocy
produkcyjnych poprawiło się jedynie nieznacznie: z 65% w lutym do 69% w maju
i 70% w sierpniu. To duża zmiana w porównaniu z poziomem 92% w 2008 roku.
Na Węgrzech wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie pozostaje na
najniższym poziomie w całej Grupie Wyszehradzkiej i wynosi obecnie zaledwie
65% (74% rok temu).
Badane firmy budowlane mają
obecnie zagwarantowaną
umowami pracę średnio na
osiem miesięcy naprzód.
Oznacza to spadek z dziewięciu
miesięcy w marcu 2010 roku.
Ponadto można zauważyć dość
duże zróżnicowanie okresów
obowiązywania umów, co wyraźnie
wskazuje na różnice w sytuacji
poszczególnych firm budowlanych
w tym obszarze.

Przeciętna liczba miesięcy, na
które firmy mają zagwarantowaną pracę
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Duże przedsiębiorstwa mają
podpisane umowy na najdłuższy
okres (średnio 11 miesięcy)

Najdłuższy średni okres trwania
Dolny kwartyl Średnia Górny kwartyl
umów mają duże przedsiębiorstwa
budowlane (przeciętnie 11
miesięcy, spadek z 13 miesięcy w marcu). Największe zróżnicowanie czasu
trwania stwierdzono w segmencie budownictwa inżynieryjnego.

37% przedsiębiorstw ma
obecnie mniej podpisanych
umów niż 12 miesięcy temu

We wrześniu br. 37% respondentów miało mniejszą liczbę podpisanych umów niż
12 miesięcy wcześniej (34% w marcu). Liczba podpisanych umów nie zmieniła
się u 35% przedsiębiorstw, zaś 28% respondentów ma obecnie więcej umów niż
rok wcześniej (26% w marcu). Liczby te świadczą o umiarkowanym pogorszeniu
sytuacji w zakresie nowych zamówień na prace budowlane. Jest ona jednak
lepsza niż w Czechach, gdzie 42% firm podaje, że liczba podpisanych przez nie
umów zmniejszyła się w porównaniu do sytuacji sprzed roku, nie mówiąc o
Węgrzech i Słowacji, gdzie wskaźnik ten wynosi odpowiednio 59% i 71%.
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Kontakty osobiste są najczęstszym sposobem
pozyskiwania nowych zamówień, jednak skuteczność tej
ścieżki wyraźnie się zmniejszyła. Za najefektywniejszą
metodę uznawane są umowy długoterminowe i
współpraca długofalowa oraz przetargi. Co trzecia firma jest
skłonna przyjmować zlecenia z zerową lub ujemną marżą.
Kontakty osobiste to
najczęściej wymieniana
metoda pozyskiwania nowych
zamówień

Najczęściej stosowaną metodą pozyskiwania nowych zamówień przez polskie
przedsiębiorstwa budowlane są kontakty osobiste (wskazane przez 94%
przedsiębiorstw – niewielki wzrost z poziomu 92% w 2008 roku). Nieco rzadziej
wykorzystywane są bezpośrednie zapytania ofertowe od klientów (92% obecnie,
87% w 2008 roku), przetargi (89%, 80% w 2008 roku) oraz umowy
długookresowe i długofalowa współpraca (81%, 78% w 2008 roku).

Najskuteczniejsze sposoby:
umowy długookresowe i
długofalowa współpraca a także
przetargi

Jeżeli chodzi o skuteczność tych metod, najwyższą średnią ocenę przyznano
umowom długookresowym i długofalowej współpracy (7,1 pkt na 10 możliwych), co
stanowi wzrost w porównaniu do 6,4 pkt w 2008 roku. Przetargi oceniono pod tym
względem również na 7,1 pkt, czyli więcej niż 6,6 pkt odnotowanych w 2008 roku.
Ocena skuteczności kontaktów osobistych zmalała z 7,8 pkt w 2008 roku do 6,2 pkt w
obecnym badaniu. Najniższą ocenę przyznano pozyskiwaniu nowych zamówień dzięki
zapytaniom ofertowym składanym bezpośrednio przez klientów (5,9 pkt).

Sytuacja w innych krajach
Grupy Wyszehradzkiej

Porównanie sytuacji w Polsce z innymi krajami wskazuje, że najbardziej cenione
metody różnią się w zależności od rynku. W Czechach najskuteczniejszą metodą
pozyskiwania nowych zamówień są kontakty osobiste (6,9 pkt, spadek z 8,0 w
2009 roku). Przedstawiciele firm słowackich najwyżej oceniają umowy
długookresowe i długofalową współpracę (7,5 pkt) oraz kontakty osobiste (7,4 pkt).
Na Węgrzech badanie poświęcone temu zagadnieniu zostanie zrealizowane w
listopadzie 2010 roku.

Doświadczenia dużych
przedsiębiorstw

Dokładniejsza analiza poszczególnych segmentów sektora wskazuje, że duże
przedsiębiorstwa jako najczęściej stosowaną metodę pozyskiwania nowych
zleceń wymieniają przetargi (93% respondentów), a ocena skuteczności tej
metody jest również wysoka (8,3 pkt). Przejrzystość przetargów została oceniona
pozytywnie, jako więcej niż średnia (7 pkt). Obecnie, ze względu na gorszą
dostępność nowych potencjalnych zleceń, 33% dużych przedsiębiorstw
budowlanych jest skłonnych zaakceptować nowe zlecenie przy marży zerowej lub
nawet ujemnej. Mniej więcej co druga firma w tym segmencie (57%) naruszyła
swoją politykę zarządzania ryzykiem po to, aby zdobyć nowy kontrakt.

Doświadczenia małych i
średnich przedsiębiorstw

Niemal wszystkie firmy z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw
wykorzystują kontakty osobiste jako źródło nowych zleceń (96% respondentów),
aczkolwiek za najskuteczniejszą metodę uznają umowy
długookresowe/długofalową współpracę ze swoimi klientami (7,1 pkt).
Przejrzystość przetargów została oceniona niżej niż w segmencie dużych firm, ale
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wciąż jako wyższa niż średnia (5,9 pkt). Co trzecia firma w tym segmencie jest
skłonna zaakceptować zlecenie o marży zerowej lub ujemnej, a co druga
naruszyła swoje zasady zarządzania ryzykiem, aby zdobyć nowy kontrakt.

Doświadczenia
przedsiębiorstw z segmentu
budownictwa ogólnego

Przedsiębiorstwa z segmentu budownictwa ogólnego potwierdzają, że najczęściej
wykorzystywanym przez nie źródłem nowych zleceń są kontakty osobiste (97%),
natomiast za najskuteczniejszą metodę uznają umowy długookresowe i
długofalową współpracę ze swoimi klientami (odpowiednio 6,7 pkt i 7,4 pkt).
Przejrzystość przetargów została oceniona na 6,0 pkt, czyli powyżej wartości
określanej jako średnia. 29% respondentów jest gotowych przyjąć zlecenie o
zerowej lub ujemnej marży a 53% badanych firm z tego segmentu naruszyło
swoje zasady zarządzania ryzykiem po to, żeby pozyskać nowe zlecenie.

Doświadczenia
przedsiębiorstw z segmentu
budownictwa inżynieryjnego

Z kolei w segmencie budownictwa inżynieryjnego wszystkie przedsiębiorstwa
(100%) potwierdziły, że źródłem zleceń są dla nich przetargi, a także przyznały
temu źródłu najwyższą notę pod względem skuteczności wśród wszystkich
segmentów rynku (8,4 pkt). Poziom przejrzystości przetargów został oceniony na
6,8 pkt. Niemal co drugie przedsiębiorstwo (41%) jest skłonne zaakceptować
nowe zlecenie przy zerowej lub ujemnej marży, a 50% respondentów w tym
segmencie naruszyło swoje zasady zarządzania ryzykiem, aby zdobyć nowy
kontrakt.

Sytuacja w innych krajach
Grupy Wyszehradzkiej

W Czechach i na Słowacji podobny procent firm (odpowiednio 33% i 31%)
wyraża gotowość przyjęcia zlecenia, które zapewni im zerową lub ujemną marżę,
a połowa firm (52%) w Czechach i 60% firm na Słowacji naruszyło swoje zasady
w zakresie zarządzania ryzykiem. Przejrzystość przetargów jest oceniana w
Czechach poniżej średniej na skali (4,7 pkt), a na Słowacji nawet nieco gorzej –
przejrzystość przetargów jest tam oceniana na 4,4 pkt.
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Wszystkie badane przedsiębiorstwa budowlane
przyznają, że ich możliwości rozwoju są ograniczone.
Główną przeszkodą jest biurokracja, wysokie koszty
pracy oraz niedostateczny popyt finansowany ze źródeł
prywatnych, którego wpływ na wyniki firm wzrósł
najbardziej wśród wszystkich analizowanych czynników
w porównaniu do marca 2010.
Wszystkie badane
przedsiębiorstwa mają
poczucie, że ich możliwości
rozwoju są ograniczone

Wszyscy respondenci mają obecnie poczucie, że możliwości ich rozwoju są
ograniczone (również w marcu 2010 roku wskaźnik ten wyniósł 100%). Nagłe
spowolnienie tempa wzrostu sektora w 2009 roku oraz spadek odnotowany w
okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2010 roku nie pozostały bez wpływu na
czynniki, które są wymieniane przez badane przedsiębiorstwa jako ograniczające
ich rozwój.

Największe przeszkody:
biurokracja, wysokie koszty
pracy oraz niedostateczny
popyt finansowany ze źródeł
prywatnych

Przeszkodą, która zdaniem dyrektorów badanych przedsiębiorstw wywiera
najsilniejszy wpływ na wyniki ich działalności, nadal pozostaje biurokracja
(zmieniające się, bardziej surowe przepisy i uregulowania prawne, większa
złożoność przetargów publicznych itp.). Niemniej wpływ tego czynnika zmalał z
6,5 pkt w marcu do 5,8 pkt w obecnym badaniu (na skali od 0 do 10, gdzie 10
oznacza największy wpływ). 93% respondentów wymieniło trudności
powodowane wysokimi kosztami pracy, przy czym ocena wpływu tego czynnika
zmalała od marca z 6,1 do 5,7 pkt. Ponadto 82% respondentów wskazało także
na niedostateczny poziom popytu finansowanego ze źródeł prywatnych (wpływ
oceniany na 5,5 pkt). Czynnik ten odnotował najwyższy wzrost znaczenia wśród
badanych czynników. Jeśli chodzi o niedostateczny popyt, w ciągu ostatnich
sześciu miesięcy nastąpiło wyraźne przesunięcie – obecnie przedsiębiorstwa
silniej podkreślają, że jednym z głównych problemów jest niedostateczny popyt
finansowany nie tyle ze środków publicznych, co ze źródeł prywatnych (w marcu
sytuacja była odwrotna).
Innymi problemami wymienianymi przez badane przedsiębiorstwa są: duża
konkurencja, brak środków na finansowanie działalności, ryzyko walutowe i trudne
otoczenie prawne.
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Firmy ogólnobudowlane, szczególnie te mniejsze, musiały w ostatnim czasie
borykać się z malejącym popytem finansowanym ze źródeł prywatnych. Miało to
związek przede wszystkim ze spadkiem aktywności deweloperów, którzy w 2009
roku ograniczyli skalę nowych inwestycji mieszkaniowych aż o jedną trzecią.
Wydaje się jednak, że są to trudności o charakterze przejściowym, a
budownictwo mieszkaniowe stopniowo wróci do równowagi. Deweloperzy w
pierwszych trzech kwartałach 2010 wyraźnie ruszyli z nowymi inwestycjami,
rozpoczynając budowę 60% większej liczby mieszkań niż miało to miejsce rok
temu. Oznacza to nie tylko pracę dla dużych firm pełniących rolę wykonawców
generalnych, ale także liczne zlecenia dla mniejszych firm oferujących swoje usługi
jako podwykonawcy.
Steven Baxted
Szef zespołu doradztwa dla sektora budownictwa i nieruchomości KPMG w Polsce

Niedostateczne zasoby
kadrowe: czynnik ten nadal
wywiera niewielki wpływ na
wyniki firm

Brak wykwalifikowanej siły roboczej nie jest obecnie aż tak dużym problemem dla
przedsiębiorstw budowlanych. W tym przypadku odnotowano największy spadek
znaczenia wśród czynników ograniczających wzrost – z 7,3 pkt w 2008 roku do
4,7 pkt (poniżej wartości rozumianej jako średnia) w 2009 roku, a następnie do
4,2 pkt w marcu 2010 roku i 4,5 pkt obecnie (wrzesień 2010).

Trudności wymieniane przez
MŚP oraz duże
przedsiębiorstwa

Analiza sytuacji w poszczególnych segmentach wskazuje, że biurokracja
szczególnie ogranicza wzrost w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw
(podobnie jak w marcu 2010 roku). Segment ten przeżywa również największe
trudności wywołane niedostatecznym popytem finansowanym ze źródeł
prywatnych. Kluczowym problemem dla dużych przedsiębiorstw budowlanych jest
z kolei nasilona konkurencja (wskazana jako czynnik ograniczający przez 100%
respondentów), a drugim istotnym czynnikiem są wysokie koszty pracy.

Trudności wymieniane przez
przedsiębiorstwa budownictwa
ogólnego i inżynieryjnego

Największym problemem dla firm budownictwa ogólnego jest biurokracja, a
następnie wysokie koszty pracy i niedostateczny popyt finansowany ze źródeł
prywatnych. Szefowie przedsiębiorstw z segmentu budownictwa inżynieryjnego
szczególnie odczuwają wpływ silnej konkurencji. Problemowi braku
wykwalifikowanej siły roboczej przypisano najmniejszy wpływ na wyniki wśród
analizowanych segmentów.

Sytuacja w innych krajach
Grupy Wyszehradzkiej

W przypadku czeskich przedsiębiorstw budowlanych głównym problemem jest
niedostateczny popyt (zwłaszcza finansowany ze źródeł publicznych), wysoka
konkurencja i biurokracja. Na Słowacji funkcjonowanie przedsiębiorstw najbardziej
utrudnia niski popyt na rynku publicznym, natomiast przedsiębiorstwa węgierskie
za czynniki ograniczające uznają biurokrację, wysokie koszty pracy, brak środków
finansowych oraz niedostateczny popyt.

www.CEEConstruction.Eu

Budownictwo w Polsce. Druga połowa 2010 roku 15

Głównym priorytetem dla polskich przedsiębiorstw
budowlanych w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy
będą dalsze wysiłki w celu zwiększania efektywności
biznesowej i operacyjnej. Przejmowanie innych spółek
pozostaje kwestią o najmniejszym znaczeniu.
Główny priorytet
przedsiębiorstw budowlanych
na kolejne dwanaście miesięcy:
dalsza poprawa efektywności
biznesowej i operacyjnej

Na jakich zagadnieniach będą się koncentrować polskie przedsiębiorstwa
budowlane w nadchodzących 12 miesiącach? Podobnie jak w 2009 roku i w
marcu 2010 roku, głównym priorytetem dla niemal wszystkich respondentów
(97%) jest zwiększenie efektywności biznesowej i operacyjnej swoich firm.
Znaczenie tego zagadnienia wzrosło od marca z 6,4 pkt (na 10 możliwych) do 6,7
pkt. Kolejnym priorytetem jest usprawnienie procesów zakupu (wzrost z 5,5 pkt
w marcu do 6,4 we wrześniu).
Coraz więcej przedsiębiorstw poszukuje partnera strategicznego (wzrost z 60% w
marcu do 76% w obecnym badaniu), co oznacza, że kwestia ta jest rozważana
(na różnych poziomach) aż przez trzy czwarte polskich przedsiębiorstw
budowlanych.

Najniższy priorytet:
przejmowanie innych spółek

Jako kwestię o najniższym priorytecie badane przedsiębiorstwa wskazały
przejmowanie innych spółek. Znaczenie tego czynnika zostało ocenione znacznie
poniżej średniej (3,2 pkt w porównaniu do 3,9 pkt w marcu).

Nagłe spowolnienie rozwoju rynku budowlanego w 2009 roku zwróciło uwagę
zarządzających firmami budowlanymi na kwestie związane z kosztami:
optymalizację efektywności biznesowej i operacyjnej, procesów doboru
dostawców oraz zakupów. W obliczu przestojów w pracach i rosnących
problemów finansowych spółek, wyzwaniem stało się także finansowanie
bieżącej działalności. Obecnie, kiedy sektor ciągle jeszcze odrabia straty po
bardzo trudnej zimie, zagadnienia te tym bardziej zyskały na znaczeniu.
Steven Baxted
Szef zespołu doradztwa dla sektora budownictwa i nieruchomości KPMG w Polsce.

Priorytety dużych
przedsiębiorstw budowlanych

Jeśli przyjrzeć się poszczególnym segmentom, najwyższym priorytetem dla
dużych przedsiębiorstw budowlanych (z najwyższą oceną wśród wszystkich
segmentów) będzie podniesienie efektywności działania. Waga tego priorytetu
zwiększyła się z 7,2 pkt w marcu do 7,3 obecnie. Wskazało na niego 100%
respondentów, zarówno w marcu, jak i we wrześniu 2010 roku. Dla dużych
przedsiębiorstw bardzo istotne jest ponadto usprawnienie procesu zarządzania
projektami (7,0 pkt, 100% respondentów). Jeśli porównamy te dane z wynikami
innych segmentów, duże przedsiębiorstwa zwracają także większą uwagę na
optymalizację finansów. Podobnie jak w marcu, czynnik ten odgrywa istotną rolę,
a jego znaczenie wciąż rośnie (z 5,7 do 6,8 pkt). Przejęcie innej spółki nadal
znajduje się na dole listy priorytetów (z wynikiem 3,4 pkt).
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Priorytety małych i średnich
przedsiębiorstw budowlanych

Poza zwiększeniem efektywności działania, małe i średnie przedsiębiorstwa będą
kierować swoją uwagę szczególnie na usprawnienie procesu dokonywania
zakupów i wyboru dostawców. Jest to także segment, dla którego najmniej
istotne jest przejmowanie innych spółek. Przedsiębiorstwa z tego segmentu są
bardziej skłonne do podjęcia poszukiwań partnera strategicznego (74%
przedsiębiorstw, 5,7 pkt).

Priorytety firm z segmentu
budownictwa ogólnego i
inżynieryjnego

Zarówno segment budownictwa ogólnego, jak i inżynieryjnego będzie
koncentrować się na poprawie efektywności działania. Najważniejszą różnicą
między tymi dwoma segmentami jest kwestia braku środków finansowych. Dla
przedsiębiorstw ogólnobudowlanych jest to wyraźnie ważniejsze zagadnienie niż
dla przedsiębiorstw specjalizujących się w budownictwie inżynieryjnym (6,0
versus 5,1 pkt). W obu segmentach przejęcie innej spółki znajduje się na dole
listy priorytetów.

Sytuacja w innych krajach
Grupy Wyszehradzkiej

Wyniki badań prowadzonych w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech pokazują, że
również w tych trzech państwach głównym priorytetem dla przedsiębiorstw
budowlanych w ciągu nadchodzących 12 miesięcy będzie poprawa efektywności
(Czechy 6,9 pkt, Słowacja 6,5 pkt, Węgry 7,3 pkt).
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Priorytety przedsiębiorstw budowlanych na najbliższe
dwanaście miesięcy
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The Polish Construction Study
H2/2010 – English summary
The Polish Construction Study H2/2010, prepared by CEEC Research in
cooperation with KPMG and Norstat, is based on data gathered from 100 phone
interviews with representatives of selected large, medium and small Polish
construction companies. The interviews were performed in September 2010.
Company representatives provided their answers for the portfolio of questions
key to the analysis of the current Polish construction market and its potential
future development.

Key findings:
• The construction industry in Poland was the only one of the Visegrad group
countries that did not experience a decline in 2009; it was not until 2010 when
the industry began to face difficulties. According to the Polish Central Statistical
Office, after the first three quarters of 2010 construction and assembly
production is 1,5% below the 2009 level (for the comparable period). However,
the May – September period, when the industry performed better than in
2009, gave basis for some optimism regarding the full year results.
• Construction companies’ representatives expect the full year industry results to
be approximately on the same level as in 2009 (very minor growth of 0.8%).
It is a decline from the optimistic forecasts made in March 2010, when
respondents expected the industry to grow by 4.7% in 2010. Optimism is also
lower for 2011, with the growth predicted to be moderate (3.2%).
• Sales volumes of construction companies are expected to follow the overall
sector development. On average sales for 2010 are expected to be
approximately at the last year levels (very minor growth of 0.3%). This is again
a worse result than the companies predicted in March, when they expected
their sales to grow by 4.1% in 2010. In 2011 the sales are predicted to grow by
3.2% on average.
• Self-confidence of construction companies has unexpectedly deteriorated.
Currently almost every second Polish construction company expects to perform
worse than its competitors. It is a visible decrease from the 75% of companies
that expected to perform better than their competitors in March 2010. The
outlook for 2011 shows potential improvement.
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• Capacity utilization of construction companies improved during the peak
season, reaching 80% on average. It is, among others, due to running
efficiency improvements that were the key priority for companies from the
prior year research, as well as particularly strong sector results in August (up
8.5% compared to August 2009). 37% of companies reported having fewer
contracts than 12 months ago. The average duration of signed contracts
guaranteeing work for Polish construction companies in the future is eight
months (a decrease from nine months in March 2010).
• The most widespread method for new business deals acquisition are personal
contacts, however their efficiency has visibly decreased. The most efficient
methods are long term agreements/cooperation and tenders. Each third
company is willing to accept a deal with zero or negative margin. Furthermore,
approximately every second building and construction company in Poland
admits to having violated its risk management policies in order to gain a new
contract.
• All of the interviewed construction companies feel limited in their growth.
The key obstacles are bureaucracy, high labour costs and insufficient demand
financed from private sources, which recorded the highest growth among the
limiting factors since the previous research in March 2010. There has been a
visible shift during the last six months, as companies now more visibly stress
insufficient privately financed demand than public demand as one of the key
problems.
• The key priority for Polish construction companies in the next twelve months
will be to work more intensively on improving their business/operational
efficiency as well as procurement processes and project management.
An increasing number of companies are also searching for a strategic partner.
The priority that continues to be ranked lowest is the acquisition of another
company.
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Kontakt

The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research

CEEC Research jest największą firmą specjalizującą się w badaniach sektora
budowlanego krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Firma została założona w
2005 roku i od tego momentu udostępnia nieodpłatne analizy sektora
budowlanego w 10 krajach. Wszystkie raporty przygotowywane są wyłącznie na
podstawie danych zebranych podczas wywiadów przeprowadzanych z kluczowymi
przedstawicielami dużych, średnich i małych przedsiębiorstw budowlanych.
Niezależnie od regularnych i nieodpłatnych analiz sektora budowlanego, CEEC
Research oferuje również usługi w zakresie specjalistycznych projektów
badawczych dostosowanych do potrzeb i wymagań indywidualnego klienta.
Jiří Vacek
Prezes CEEC Research
Tel.: +420 776 049 290
E-mail: vacek@CEEConstruction.Eu
E-mail: kontakt@CEEConstruction.Eu
Url: www.CEEConstruction.Eu

KPMG w Polsce
KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu,
doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 140 000
pracowników w 146 krajach. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie
zatrudnia blisko 1 200 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu,
Gdańsku i Katowicach.
KPMG posiada odrębny zespół specjalistów zajmujących się świadczeniem usług
dla klientów z branży budowlanej i nieruchomości w zakresie podatków,
księgowości, audytu oraz doradztwa finansowego, gospodarczego i prawnego.
Świadczymy usługi, które charakteryzuje wysoka jakość oraz ukierunkowanie na
generowanie wartości dodanej. Wśród naszych klientów znajdują się najwięksi
gracze na rynku nieruchomości: deweloperzy, firmy wynajmujące obiekty
budowlane, firmy świadczące usługi budowlane oraz producenci materiałów
budowlanych.
Steven Baxted
Szef zespołu doradztwa dla sektora budownictwa i nieruchomości KPMG w Polsce
Ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Tel.: +48 22 528 1100
www.kpmg.pl
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Norstat
Norstat to wiodąca na obszarze Europy północnej agencja badawcza świadcząca
usługi z zakresu zbierania danych i usług fieldworkowych. Firma obejmuje swoją
działalnością rynek krajów skandynawskich, bałtyckich oraz rynek polski. Posiada
14 biur w regionie i jest obecna w Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Łotwie,
Litwie, Estonii oraz w Polsce. Norstat oferuje realizacje badań wykorzystując
wszystkie techniki badawcze tj. CATI , CAWI , PAPI , CAPI. Firma przeprowadza
rocznie średnio 2,5 mln wywiadów zarówno B2B, jak i B2C. Norstat posiada
największy Access Panel w regionie, liczący obecnie ponad 360 tysięcy
panelistów.
Firma Norstat powstała w 1997 roku, a na rynku polskim działa od 2008 roku.
Obecnie zatrudnia 125 pracowników i współpracuje z ponad 1500 ankieterami. W
2009 roku dochód firmy wyniósł 220 mln koron norweskich (około 26,9 mln euro).
Julita Łużyńska
Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Norstat Polska Sp. z o.o.
ul. Mokotowska 15 a /2B
00-640 Warszawa
Tel.: +48 22 244 13 45
Fax: +48 22 244 13 47
E-mail: julita.luzynska@norstat.pl
E-mail: info@norstat.pl
www.norstat.pl
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