
Nastapiło załamanie svtuacii finansowei w budownictwie

Juz drugie półrocze 2011 r' wskazywało, Źe sytuacja finansowa W budownictwie może

być zagroŻeniem dla płynnego funkcjonowania. W 1 kwańale 2012 warunki finansowe

uległy dalszemu pogorszeniu, szczegolnie w firmach budujących autostrady, drogi i

obiekty i nfrastruktu ral ne.

ł Malała rentownośÓ firm budowlanych; jeszcze w 2011 roku rentownośÓ netto

wynosiła 2,3o/o, w 1 kwańale 2012 wynik netto był ujemy (-1%), a w

przedsiębiorstwach inzynierii lądowej i wod nej'6,2o/o.

,/ Rosło zadłużenie i powstawały zatory płatnicze.

ł W 1 kwańale2012 56% badanych 1700 przedsiębiorstw budowlanych nie przynosiła

zysku, w przedsiębiorstwach realizujących projekty infrastrukturalne nawet 7 0o/o.

ł Niektóre przedsiębiorstwa budowlane mają problemy z uzyskaniem kredytow

bankowych, jest to konsekwencją niskiej kondycji finansowej i groŹby

niewypłacalnoŚci'
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Jest wiele przyczyn trudności finansowych w budownictwie ale duże znaczenie mają

przekraczane koszty kontraktów W projektach infrastrukturalnych. Na przekroczenie

planowanych kosztów kontraktów wpływały zwiększające się płace i ceny materiałów (około

60% kosztów), ale tez nisko wyceniane koszty kontraktów.

Przedsiębiorstwa podjęły olbrzymie zadania znacznie przekraczające ich

doŚwiadczenie, umiejętności organizacyjne i logistyczne. Kłopoty zaczęły się od

początku.

Zbyt niska (nierealna) była wycena kontraktow' W przetargach obowiązuje kryterium

najniższej ceny' Przedsiębiorstwa ,,zachłannie'' walczyły o kontrakty i zgłaszały niskie

ceny.

tr



tr Przekraczane bvłv kosztv kontraktów, ponieważ:

wykwalifikowanych specjalistów i pośpiech w realizacji zadań),

Projekty były opracowywane ,,w ostatniej chwili''. Na ogoł wymagały wielu zmian,

obciążało to wykonawcę (nawet Medy jeżeli zmiany nie były z winy wykonawcy).

Konsekwencie obowiazuiacvch pzepisów; wykonawcy nie mogą waloryzować

wańości kontraktu na skutek wielu zmian np. Wzrostu cen materiałÓw, VAT, zmian w

podatkach.

Jaki bedzie rok 2012 idalsze lata ?

W pierwszym półroczu 2012 wzrost produkcji budowlanej jest jeszcze wysoki, nadal

na wzrost Wpływa budownictwo i nf rastru ktural ne'

W drugim połroczu (po EURO 2012) _ nie będzie już ,,presji'' na realizację zadań

infrastrukturalnych, spada portfel zamówień. Wzrost będzie Coraz słabszy, może

nawet produkcja zmniejszac się'

W skali całego roku 2012 nie będzie spadku produkcji, ,,skonsumuje się'' efekty

pienruszego pÓłrocza. Ponadto powoli wzrasta budownictwo kubaturowe i

specjalistyczne.

Jest wiele czynników trudnych do realnych przewidywań: czy przełamanie regresu na

rynku inwestycyjnym będzie trwałe, czy nastąpi powrót inwestorów zagranicznych na

polski rynek budowlany (budownictwo niemieszkalne), Żródła finansowania

kontynuowanych i jeszcze nie rozpoczętych zadań infrastrukturalnych (oczekiwane

środki unijne, finansowanie z budżetu).

Bardzo ,,grożna" jest słabnąca kondycja finansowa sektora budownictwa'

Budownictwo jest sektorem o duŹym potencjale, rozpoczętych zadaniach i nadal

niezaspokojonym zapotrzebowaniu na usługi budowlane. Spadająca rentowność,

coraz słabsza kondycja finansowa oraz upadłość kilku generalnych wykonawców

projektow infrastrukturalnych może byĆ groŹna dla całego budownictwa.
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