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1. Wstęp i kontekst gospodarczy 

Przewrotnie postawione pytanie w tytule i rok 2022, który powoli dobiega końca. Bieżący rok, który 
stoi jeszcze pod znakiem wzrostu obrotów większości firm sektora, na który wpływ miały zarówno 
czynniki popytowe, jak i wzrost cen. Był to okres odcinania „kuponów” od projektów, które zostały 
wdrożone w życie w mijających miesiącach.  

Nadchodzi nowa rzeczywistość, bardzo złożona i trudna do przewidzenia. Dlatego należałoby sobie 
zadać pytanie, czy budżetowanie roku 2023 ma w ogóle sens, biorąc pod uwagę złożoność czynników.  
Poniższa ilustracja pokazuje w jak „przewidywalnej i nieskomplikowanej” rzeczywistości przyszło 
nam funkcjonować. 

 

Uważam, że powyższa grafika nie wymaga komentarza. Poza tym, w każdym z powyższych aspektów 
jest wielu światłych ekspertów, których możemy czytać na łamach prasy czy mediów internetowych. 

Chcąc zobrazować stan sektora mieszkaniowego, często trzeba sięgać do wielu rozsianych źródeł, 
dlatego na potrzeby niniejszego artykułu postanowiłem zebrać dostępne i wg mnie istotne, i ciekawe 
dane w jednym miejscu, a każdemu z Was pozostawić materiał do przemyśleń. Chyba nikt nie ma 
jednak wątpliwości, iż w 2023 roku będziemy mieli do czynienia ze spadkiem wolumenu sprzedaży 
oraz regresem nowego budownictwa mieszkaniowego. Z racji obszaru, w którym funkcjonuje moja 
spółka (producent i dostawca stropów sprężonych RECTOR), skupię się jedynie na sektorze 
mieszkaniowym.  
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2. Budowy zakończone – ujęcie roczne na koniec III kw. 2022 

Dla uproszczenia prezentowanych danych będę posługiwał się dwoma typami budownictwa 
mieszkaniowego: budownictwo indywidualne (jako jednorodzinne) oraz budownictwo wielorodzinne 
(jako pozostałe, czyli takie jak deweloperskie, spółdzielcze, zakładowe, itd.). Ponadto dane będę 
prezentował w układzie skumulowanym 12-miesięcznym, czyli dane na koniec września będą 
obejmować okres październik 2021 – wrzesień 2022. 

 

Na koniec września 2022, w ujęciu 12-miesięcznym, zakończono budowę 238 tys. mieszkań (148 tys. 
mieszkań w budownictwie wielorodzinnym i 90 tys. w budownictwie indywidualnym). Jest to wzrost o 
blisko 4% r/r, ale widzimy, że punkt szczytowy został już przełamany i wchodzimy w trend spadkowy. 
Na pewno rok 2022 jest rekordowy pod względem liczby domów jednorodzinnych, których budowę 
zakończono i oscylował on w okolicach 90 tys. Niektórzy myśleli już przebiciu magicznej liczby 100 
tysięcy, a niewiele brakuje, gdyż na koniec 4Q 2021 roku rozpoczęto budowę 106 tys. domów (w 
ujęciu rocznym). Ale czy je wszystkie uda się ukończyć ? 

Powyższy wykres pokazuje nam już historię, a w dalszej części publikacji poruszę jeszcze temat 
rozpoczynających się budów i pozwoleń. 

3. Aktywność deweloperów 

Jednym z oznak nadchodzącej bessy na rynku nieruchomości jest aktywność deweloperów, a ta jakby 
nieco gasła. Tutaj wielkie chapeau bas dla Property Group i ich portalu RynekPierwotny.pl, którego 
danymi posłużę się, aby przybliżyć sytuację w 7 największych miastach Polski. I tak, w żadnym z 
wymienionych miast, w pierwszych 9 miesiącach 2022 roku nie udało się sprzedać więcej, co zresztą 
było do przewidzenia w momencie wzrostu oprocentowania kredytów hipotecznych, przyprawionych 
galopującą inflacją. Co może zaskakiwać to skala spadków, którą najbardziej odczuli deweloperzy na 
rynku wrocławskim, trójmiejskim i warszawskim. Odpowiednio spadek sprzedaży o 48%, 38% i 37%. 
Suma wszystkich sprzedanych mieszkań, w tych miastach, za pierwsze 9 miesięcy wyniosła 25,4 tys. 
lokali i była niższa o 37%. 
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Źródło: www.rynekpierwotny.pl 

Powyższa grafika pokazuje porównanie roku 2022 do roku 2021. I tak RynekPierwotny.pl mówi o 
sprzedaży 25,4 tys. lokali w pierwszych 9 miesiącach br. Zbliżone, choć nie dokładnie takie same dane, 
prezentowane są w publikacji JLL, którą pozwolę sobie tutaj zaprezentować, gdyż pokazuje sprzedaż 
mieszkań w 6-ciu największych miastach w okresie 2015-2022. 

 

Źródło: www.parkiet.com artykuł pt. „III kwartał przynosi pogłębienie spadku sprzedaży mieszkań” 

Już na powyższej grafice widać, iż będziemy mieli do czynienia z najgorszym rokiem od 2015 roku. 
Oczywiście należy mieć na uwadze, że cały czas mówimy tutaj tylko o 6-ciu największych miastach 
Polski i część sprzedaży jest realizowana poza nimi, w takich aglomeracjach jak Lublin, Rzeszów, Biała 
Podlaska, Toruń, Bydgoszcz, Szczecin, itd.  

Drugą zmienną, która opisuje aktywność deweloperów, jest ilość mieszkań wprowadzonych do 
sprzedaży. Dużo mniej niż w roku poprzednim wprowadzono mieszkań w Poznaniu (-21%) , Krakowie 
(-19%) oraz Wrocławiu (-12%).   



Rok 2023 w budownictwie mieszkaniowym 
 

4 | S t r o n a  

 

 

Źródło: www.rynekpierwotny.pl 

Sprawdźmy więc, jak zmienił się stock wolnych mieszkań, czyli różnica pomiędzy liczbą 
wprowadzonych do sprzedaży, a tymi sprzedanymi. Zapas wolnych mieszkań do sprzedaży najbardziej 
wzrósł w Warszawie, Katowicach i Gdańsku. Tylko deweloperom z Krakowa udało się więcej sprzedać, 
niż wprowadzić do sprzedaży, w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2022 roku.  

 

Źródło: www.rynekpierwotny.pl 

Powyższe zestawienia potwierdzają, że nie tylko spada sprzedaż deweloperów, co jest oznaką spadku 
zainteresowania i możliwościami zakupu potencjalnych nabywców, ale również tempo wprowadzania 
nowych lokali do oferty. Dane RynekPierwotny.pl, na które się powołuję pokazują sytuację w 7-miu 
największych miastach Polski, więc nie możemy cytowanych zmian procentowych bezpośrednio 
przełożyć na inne miasta Polski. Za to uważam, iż pokazany trend spadkowy dotyczy większości 
polskich deweloperów. 
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Jako podsumowanie tej części, proponuję zaprezentować sprzedaż mieszkań i jej zmiany u 
największych Polskich deweloperów, tych notowanych na polskiej GPW. 

 

Źródło: www.rynekpierwotny.pl 

Trzeba przyznać, iż obserwowane spadki są imponujące: -37% dla całej populacji, ale zobaczmy 
jeszcze jak wyglądało podium sprzedaży w  2021, a jak wygląda w 2022 roku. 

1-3Q 2021 rok: 
1 miejsce – Robyg 

2 miejsce – Atal 
3 miejsce – Dom Development 

 
Miejsca 1-3: 48% sprzedaży całej wymienionej 

„14” 

1-3Q 2022 rok: 
1 miejsce – Dom Development 

2 miejsce – Murapol 
3 miejsce – Atal 

 
Miejsca 1-3: 47% sprzedaży całej wymienionej 

„14” 
 

Pomijając fakt samych spadków jedna reguła się nie zmieniła – 3 deweloperów odpowiada za prawie 
połowę sprzedaży całej 14-stki „giełdowej”. Ciekaw jestem, jak oni planują swoją aktywność na 2023 
rok. Na pewno ograniczenie nowych inwestycji. Skupienie się na budowie banku ziemi ? Szukanie 
możliwości integracji, przejęć, fuzji ? Większość ze spółek generuje znaczne zyski netto, a stan gotówki 
w kasie jest imponujący. Co z nią robić przy blisko 20-proc. inflacji ? 

4. Ceny mieszkań 

Po okresie intensywnego wzrostu cen, który mogliśmy obserwować od kilkunastu miesięcy, ceny we 
wrześniu ustabilizowały się. Jednakże mówimy tu o części mieszkań wybudowanych jeszcze w 
„starych cenach”. I tutaj podobnie jak w poprzednim punkcie, bardzo dobre dane przygotowywane są 
przez zespół Property Group z RynekPierwotny.pl. Na poniższej grafice potwierdzenie tendencji 
stabilizacji cen mieszkań we wrześniu 2023 vs. sierpień 2023r., dla 7 największych miast w Polsce. 
Równocześnie można zauważyć, iż poza Warszawą mamy grupę miast na poziomie 10-12 tys. zł/ m2, 
czyli Kraków, Wrocław i Gdańsk oraz grupa miast na poziomie cenowym 8-10 tys. zł/m2, czyli Łódź, 
Poznań i Katowice.  
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Źródło: www.rynekpierwotny.pl 

Już tylko jako historię, można podsumować wzrost cen 9 miesięcy 2022 roku do tych samych miesięcy 
roku ubiegłego. I tak liderem wzrostu został Poznań, gdzie ceny wzrosły o ponad 20%, a gdzie 9% 
wzrost cen dla Krakowa można uznać za skromny. Choć w tym wypadku zwracajmy bardziej uwagę na 
realne ceny za m2, niż samą dynamikę wzrostu. 

 

Źródło: www.rynekpierwotny.pl 

Czy to już najwyższy czas na promocje ? Na pewno w przypadku niektórych inwestycji mamy już lub 
będziemy mieli do czynienia z walką o klientów, których grono zmniejsza się, choćby z braku opcji 
kredytowych. Będziemy świadkami promocji w stylu: miejsce parkingowe/garażowe w cenie, 
propozycja zakupu mieszkania z minimalną 1 wpłatą i zapłatą reszty ceny przy odbiorze kluczy (może 
do tego czasu kredyty stanieją ?), bony/vouchery za zakup sprzętu AGD, usługi architekta wnętrz w 
cenie lokalu, itd. Bez wątpienia nie będziemy narzekać na pomysłowość deweloperów. A może będą 
budować dla siebie, a wykończone mieszkania wynajmować? 
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5. Ceny materiałów budowlanych 

Odnosząc się do wstępu, w którym pisałem o wzroście obrotów firm w sektorze, istotnym, choć nie 
jedynym czynnikiem był wzrost cen materiałów budowlanych, który wynikał przede wszystkim ze 
wzrostu cen surowców, energii, transportu oraz kosztów pracy. Dlatego posłużę się danymi Grupy 
PSB, która już od wielu lat obserwuje i opisuje trendy cenowe w budownictwie. 

Na bazie danych wrześniowych można zaobserwować, iż ceny wzrosły średnio o 22% r/r, a dokładniej 
wrzesień 2022 vs. wrzesień 2021. Pokonaliśmy szczyt wzrostowy, który bił swoje rekordy w kwietniu 
i maju br., a dynamika wyraźnie spada. Pytanie – jak długo ten trend się utrzyma, szczególnie w 
obliczu kryzysu energetycznego, który ma istotny wpływ na kształtowanie się cen pozostałych 
czynników. 

 

Nie wszystkie ceny poszczególnych grup towarowych zmieniają się w ten sam sposób. Jeszcze na 
początku roku prym wiodły takie grupy jak płyty OSB czy izolacje termiczne. Już kilka miesięcy temu 
oddały fotel lidera na rzecz cementu i wapna. Poniższa tabela pokazuje dynamikę zmiany cen we 
wrześniu br. (r/r) z uwzględnieniem poszczególnych grup produktowych. 
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Tak, jak wspomniałem czynniki takie jak koszt energii, surowców, pracy przekładały się na rosnące 
ceny samych materiałów budowlanych, ale to wszystko miało miejsce w momencie szybko rosnącego 
popytu w „mieszkaniówce”. A jak producenci będą reagować w sytuacji spadającego popytu ? 
Utrzymają obecne ceny przy rosnących kosztach, poświęcając marżę ? Dla wielu aktorów przyszły rok 
będzie kwestią „być albo nie być”… I oto jest pytanie!  

6. Kredyty mieszkaniowe i zakupy gotówkowe 

Na obecną sytuację sektora mieszkaniowego duży wpływ wywiera sytuacja kredytowa: możliwości 
otrzymania kredytu, wysokie stopy procentowe oraz sama skłonność klientów do kredytowania 
inwestycji na mieszkanie/dom. Bazując na informacjach z Biura Informacji Kredytowej (BIK) 
obserwujemy, że nastroje są pesymistyczne, a liczba wniosków i samych kredytów wyraźnie 
zmniejszyła się. 

Miesięczna liczba zawartych umów we wrześniu 2022 r. wyniosła 7,34 tys. i mimo, że odnotowujemy 
lekki wzrost w porównaniu do sierpnia 2022 (+8,1%), to jednak przepaść w stosunku do września 
2021 r. jest ogromna, a spadek wynosi ponad 70%. 

 

Źródło: https://media.bik.pl/analizy-rynkowe 
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Powyższa grafika pokazuje, iż trend spadkowy trwa od początku roku, a liczba zawieranych umów 
kredytowych jest najniższa, w porównaniu do 3 ostatnich lat. Swoją drogą nie pamiętam kiedy ostatni 
raz odnotowywaliśmy tak negatywne dane. Gdyby sam trend pokrywał się z tym, z 3 ubiegłych lat, 
należy spodziewać się jeszcze małego odbicia w październiku – może przebijemy 8 tys. umów 
kredytowych, ale to będzie ostatni wzrostowy miesiąc w tym roku i raczej 10 tys. umów/miesięcznie 
nie zostanie przebite. 

Jeśli popatrzymy się na wartości skumulowane zawieranych umów – ich liczba wyniosła 114,8 tys. 
umów, podczas gdy w tym samym czasie roku 2021 „na liczniku” było już 207,7 tys. umów. 

 

Źródło: https://media.bik.pl/analizy-rynkowe 

Powyższe dane bezpośrednio przekładają się na dynamikę, która odnotowuje swoje, dawno 
niewidziane minima, a wykres poniżej może śmiało konkurować z wykresem kursu Bitcoin’a.  

 

Źródło: https://media.bik.pl/analizy-rynkowe 
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Aby mieć pełnię obrazu, należałoby również spojrzeć na statystyki, mówiące o tym, jaki procent lokali 
mieszkalnych na rynku pierwotnym jest nabywanych na kredyt, a ile za gotówkę. Jest to niezwykle 
ważna zmienna, gdyż osoby dysponujące znacznymi zasobami finansowymi, bardzo często lokowali 
swoje nadwyżki w nieruchomościach, a w obliczu galopującej inflacji również muszą podejmować 
decyzję, co robić z wolnymi środkami finansowymi.  

 

Powyższa grafika obrazuje, iż na przestrzeni lat 2012-2020 średni udział zakupów mieszkań za 
gotówkę wynosił 61%, a w ciągu ostatniego roku spadł do poziomu 50%. Zakładając, iż 50-proc udział 
zostanie utrzymany, to jednak głównym czynnikiem wpływającym na mniejszą sprzedaż mieszkań 
będzie drastyczny spadek udzielanych kredytów. A może wzrośnie udział nieruchomości kupowanych 
za gotówkę ? I być może, klienci posiadający wolne środki pieniężne w obliczu agresywnej promocji 
deweloperów, będą w tym upatrywać szansę na dobrą lokatę ? Cash is the king.  
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7. Budowy rozpoczęte – ujęcie roczne na koniec III kw. 2022 

Czas na dane, na bazie których może próbować predykcji rynku mieszkaniowego w kolejnym roku. 
Zacznijmy zatem od liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. Tak, jak w przypadku budów 
zakończonych, dane będę prezentował w układzie skumulowanym 12-miesięcznym, czyli dane na 
koniec września będą obejmować okres październik 2021 – wrzesień 2022, z próbą oszacowania 
poziomów, na jakich zakończymy rok 2022. 

 

Na koniec września 2022 roku mieliśmy 226 tys. mieszkań, których budowę rozpoczęto w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy. Dla oszacowania wartości na koniec roku przyjąłem następujące założenie – 
jeśli spadek 4Q 2022 vs. 4Q 2021 będzie podobny jak spadek 3Q 2022 vs. 3Q 2021, to wówczas 
należałoby oczekiwać, iż w ujęciu rocznym będziemy mieli: 

- wolumen wszystkich mieszkań, których budowę rozpoczęto, ok. 202 tys. (spadek o 27% vs. 2021) 

- z tego w budownictwie wielorodzinnym ok. 118 tys. mieszkań (spadek o 31% vs. 2021) 

- z tego wolumen domów jednorodzinnych ok. 84 tys. domów (spadek o blisko 21% vs. 2021) 

Jeśli dane te potwierdzą się, wówczas „cofniemy się” do poziomów z roku 2017… 
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8. Pozwolenia na budowę – ujęcie roczne na koniec III kw. 2022 

Kolejną zmienną, dzięki której możemy próbować przewidzieć przyszłość są pozwolenia na budowę. 
W tym przypadku jest niezmiernie trudno ocenić, jak to się przełoży na start budów. Jednakże 
obawiam się, że czas „leżakowania” pozwoleń może się wydłużyć, w oczekiwaniu na bardziej 
sprzyjające warunki makro- i mikroekonomiczne. 

 

Na koniec września 2022 roku mieliśmy 321 tys. mieszkań/domów, na które uzyskano pozwolenie na 
budowę,  w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dla oszacowania wartości na koniec roku, podobnie jak dla 
budów rozpoczynanych, przyjąłem założenie – jeśli zmiana 4Q 2022 vs. 4Q 2021 będzie podobna jak 
zmiana 3Q 2022 vs. 3Q 2021, to wówczas należałoby oczekiwać, iż w ujęciu rocznym będziemy mieli: 

- wolumen wszystkich pozwoleń na budowę mieszkań/domów wyniesie ok. 312 tys. (spadek o 7% vs. 
2021) 

- z tego w budownictwie wielorodzinnym ok. 288 tys. mieszkań (wzrost o 16% vs. 2021) 

- z tego wolumen domów jednorodzinnych ok. 84 tys. domów (spadek o blisko 40% vs. 2021) 

Jeśli dane te potwierdzą się, wówczas utrzymamy poziom ponad 300 tys. mieszkań/domów w 
pozwoleniach, przy jednoczesnym wzroście w segmencie budownictwa wielorodzinnego i 
drastycznym spadku dla budownictwa indywidualnego. Podsumowując, budownictwo wielorodzinne 
będzie rosnąć, będzie więcej budów i mieszkań, co jest bardzo pozytywne w obecnej sytuacji, a jedyną 
kwestią pozostanie horyzont czasowy, kiedy tez pozwolenia się ziszczą.  
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9. Obraz rynku mieszkaniowego w największych regionach 

Region regionowi nierówny, dlatego chciałbym przyjrzeć się bliżej różnicom w poszczególnych 
województwach, które pokażą, gdzie w mijających miesiącach było najwięcej budów rozpoczynanych 
oraz jak wygląda sytuacja pozwoleń na budowę, czyli potencjalnego rozwoju – w kolejnych tygodniach, 
miesiącach i latach. Ze względu na opóźnienie w dostarczaniu danych obszarowych przez GUS, posłużę 
się dostępnymi danymi na koniec czerwca 2022 roku. Dla uproszczenia będę mówił o mieszkaniach 
obejmujących zarówno budownictwo indywidualne, jak i budownictwo zbiorowe. Analizowane dane 
będę traktował w ujęciu 12-miesięcznym skumulowanym, co ułatwi porównywanie do poprzednich 
okresów. 

a. Budowy rozpoczęte z podziałem na województwa - ujęcie roczne na koniec II kw. 2022  

Pod względem budów rozpoczętych prym wiedzie województwo mazowieckie z ponad 50-tysiącami 
mieszkań i ponad 8-proc wzrostem r/r. Należy również zwrócić uwagę, iż pierwsze 6 województw 
odpowiada na 65% rynku. Globalnie, w ujęciu 12-miesięcznym liczba mieszkań, których budowę 
rozpoczęto jest wyższa o 1,63% (na koniec czerwca 2022 r.). 

 

Powyższe dane mogą być wskazówką dla firm wykończeniowych, gdyż dla nich potencjał prac 
pozostaje teoretycznie bez zmian – no chyba, że będziemy mieli część z tych budów, które zostaną 
wstrzymane na etapie stanu surowego. Już widzimy po danych zagregowanych na koniec 3Q 2022, że 
pozytywny trend został zatrzymany.   
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Poniżej graficzna ilustracja trendów w 6-ciu najlepszych województwach w latach 2017-2022 

MAZOWIECKIE: TREND SPADKOWY 

Minimum: 39140 (1Q 2021) | Maksimum 51388 (1Q 2022) | ostatni odczyt: 48298 

 

WIELKOPOLSKIE: TREND SPADKOWY 

Minimum: 19662 (1Q 2017) | Maksimum 29527 (4Q 2021) | ostatni odczyt: 24553 

 

POMORSKIE: TREND SPADKOWY 

Minimum: 17607 (1Q 2017) | Maksimum 25598 (3Q 2021) | ostatni odczyt: 22093 
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MAŁOPOLSKIE: TREND SPADKOWY 

Minimum: 16971 (2Q 2017) | Maksimum 25921 (4Q 2021) | ostatni odczyt: 23948 

 

DOLNOŚLĄSKIE: TREND SPADKOWY 

Minimum: 18297 (1Q 2017) | Maksimum 25207 (4Q 2021) | ostatni odczyt: 23239 

 

ŚLĄSKIE: TREND SPADKOWY 

Minimum: 13135 (4Q 2017) | Maksimum 23224 (4Q 2021) | ostatni odczyt: 19631 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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b. Pozwolenia z podziałem na województwa - ujęcie roczne na koniec II kw. 2022 

Próbą oszacowania, jaka czeka nas przyszłość jest liczba pozwoleń/zgłoszeń. Jest to swoiste paliwo dla 
budownictwa mieszkaniowego, choć wiem, że uzyskanie pozwolenia nie przekłada się od raz na 
rozpoczęcie budowy. Czy w obecnym okresie wydłuży się czas pomiędzy uzyskaniem pozwolenia a 
rozpoczęciem budowy? Czas pokaże. 

Pod względem pozwoleń na budowę również liderem jest województwo mazowieckie z ponad 63-
tysiącami mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia i ponad 18-proc wzrostem r/r. Należy 
również zwrócić uwagę, iż pierwsze 6 województw odpowiada na 66% rynku. Globalnie, w ujęciu 12-
miesięcznym liczba pozwoleń jest wyższa o 4,57% (na koniec czerwca 2022 r.). 

 

Powyższe dane mogą być wskazówką dla firm wykonawczych, producentów materiałów 
budowlanych,  gdyż dla nich potencjał prac teoretycznie wzrasta – no chyba, że faktycznie czas 
leżakowania pozwoleń w „zamrażarkach” inwestorów wydłuży się. A jeśli ten czas wydłuży się to jak 
to wpłynie na działalność biur architektonicznych i konstrukcyjnych oraz firm wykonawczych i 
producentów materiałów budowlanych. Podobnie jak w przypadku budów rozpoczętych, pozytywny 
trend pozwoleń w ujęciu rocznym na koniec 3Q 2022 został również zatrzymany. 
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Poniżej graficzna ilustracja trendów w 6-ciu pierwszych województwach w latach 2017-2022 

MAZOWIECKIE: TREND WZROSTOWY 

Minimum: 44228 (1Q 2021) | Maksimum 63894 (2Q 2022) | ostatni odczyt: 63894 

 

WIELKOPOLSKIE: TREND SPADKOWY 

Minimum: 24657 (1Q 2021) | Maksimum 36504 (4Q 2021) | ostatni odczyt: 34446 

 

POMORSKIE: TREND WZROSTOWY 

Minimum: 20429 (4Q 2021) | Maksimum 32330 (3Q 2021) | ostatni odczyt: 31920 
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ŚLĄSKIE: TREND WZROSTOWY 

Minimum: 15955 (1Q 2017) | Maksimum 31363 (2Q 2022) | ostatni odczyt: 31363 

 

DOLNOŚLĄSKIE: TREND WZROSTOWY 

Minimum: 21472 (1Q 2017) | Maksimum 30286 (2Q 2022) | ostatni odczyt: 30286 

 

MAŁOPOLSKIE: TREND SPADKOWY 

Minimum: 20563 (2Q 2019) | Maksimum 29919 (3Q 2021) | ostatni odczyt: 28824 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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10. Ryzyko zwiększonej liczby upadłości firm 

Kończąc niniejszą publikację nie mogę przejść obojętnie obok zagadnienia, jakim jest ryzyko 
zwiększonej liczby upadłości firm w budownictwie. Nawet jeśli jest to ostateczność to już możemy 
zauważyć, iż dochodzi do redukcji zatrudnienia u deweloperów, hurtowniach budowlanych. Mogą 
pojawić się zatory płatnicze, itd. Ale przyjrzyjmy się samej liczbie upadłości. 

 

 Źródło: Publikacja Linkedin dr Damiana Kaźmierczaka 

Coface jest światowym liderem ubezpieczania należności i na bieżąco monitoruje m.in. sytuację w 
obszarze upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw z podziałem na branże. Liczba postępowań 
upadłościowych i restrukturyzacyjnych jest podobna jak rok temu, ale już znacznie wyższa niż w 
latach 2018-2019. Można zauważyć, iż obecne liczby odpowiadają tym z lat 2012-2013. Uważam, że 
przed nami trudny okres zimowy – koszty energii znacznie wyższe, ograniczenie popytu z drugiej 
strony. Dla firm działających na minimalnych marżach to może być trudny okres. Chciałbym wierzyć, 
że przejdziemy przez obecny regres „suchą nogą” i większość firm utrzyma się na rynku.  

11. Zakończenie 

Podsumowując - czeka nas trudny rok 2023, a złożoność czynników i ich zmienność nie ułatwią nam 
dokładnego prognozowania najbliższych miesięcy. Trzeba zauważyć, iż jest to trend globalny i chudsze 
miesiące dotkną wszystkich gospodarek świata. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do wzrostów i bardzo 
szybko będziemy musieli się przestawić na funkcjonowanie w mało sprzyjających warunkach. Wygrają 
firmy, które wykorzystały optymalnie potencjał wzrostowy rynku ostatnich lat i nagromadziły trochę 
„tłuszczyku” na okres, który będzie bardzo wymagający pod kątem generowania przychodów i marż 
oraz optymalizacji kosztów. Największą niewiadomą jest czas trwania bessy i data powrotu do 
wzrostów, co na pewno będzie miało miejsce, gdyż cały czas mamy do czynienia z niedoborami 
mieszkań. Jedno jest pewne – za rok będziemy mądrzejsi i poznamy odpowiedzi na część poniższych 
pytań: 

• Jak będą kształtować się stopy procentowe w 2023 r. ? Czy pojawią się programy wspierające 
budownictwo mieszkalne ? Czy zostanie wypracowany nowy model określania 
oprocentowania kredytów – mniej zależny od inflacji i decyzji RPP ? 
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• Na jakim poziomie zatrzyma się inflacja i kiedy powróci do „zdrowych” poziomów ? 

• Jak będzie wyglądała aktywność deweloperów w 2023 r., szczególnie tych, którzy dysponują 
nadwyżkami finansowymi ? 

• Jak będą kształtować się ceny materiałów budowlanych jako pochodna cen surowców, energii, 
kosztów pracy, transportu, itd. ? 

• Czy nieruchomości pozostaną konkurencyjną alternatywą dla lokat bankowych, giełdy, 
funduszy inwestycyjnych w okresie 2-cyfrowej inflacji ? Czy udział kupujących za gotówkę 
ponownie wzrośnie do poziomu 60% ? 

• Kiedy pozwolenia na budowę znajdą swoje odzwierciedlenie w budowach rozpoczynanych i 
jak długo będzie trwał proces budowlany ? 

• Jak będzie kształtował się popyt na usługi architektów, biur projektowych , firm 
wykonawczych i producentów materiałów budowlanych ? 

• Jak wiele firm przestanie płacić na czas, zacznie dokonywać redukcji zatrudnienia, a ile firm 
upadnie ? 

• Kiedy trend spadkowy odwróci się ? 

 


