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OPIS PRODUKTU
Sytuacja na rynku materiałów budowlanych staje się bardzo niepewna. Rosnące ceny
surowców, zawirowania na międzynarodowych rynkach, niepewne łańcuchy dostaw
i silny popyt to czynniki wpływające na dynamiczne wzrosty cen materiałów.
Przedstawiamy analizę prezentującą prognozowane na III oraz IV kw. 2021 r. ceny
16 głównych kategorii materiałów budowlanych.
Na tle trzech scenariuszy rozwoju sytuacji rynkowej i makroekonomicznej,
uwzględniających różne kształtowanie się zarówno sytuacji gospodarczej,
strony popytowej, jak i podażowej, dokonaliśmy prognozy cen materiałów
budowlanych na III kw. 2021 oraz IV kw. 2021 r.
Nasz scenariusz bazowy zakłada najbardziej prawdopodobne w ocenie PMR prognozy
kluczowych wskaźników makroekonomicznych i zmiennych wpływających na poziomy
cen materiałów budowlanych.
Dodatkowo przedstawione zostały scenariusze:
z wysokich cen (potencjalnie wyższe wzrosty zmiennych objaśnianych)
z niskich cen (potencjalnie niższe wzrosty zmiennych objaśnianych). Szczegółowe
poziomy zmiennych przyjętych we wszystkich wariantach zaprezentowane są w
tabelkach.

Skład produktu
+ SPECYFIKACJA
PROGNOZOWANE KATEGORIE
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH:
z Asfalt
z Beton
z Cement
z Blachodachówki
z Dachówki ceramiczne

Baza w formie
pliku Excel

Różne
scenariusze

Dynamiki
zmian

z Gips
z Żwir
z Tłuczeń

METODOLOGIA
Dane o cenach poszczególnych materiałów budowalnych zostały opracowane w formie
indeksów cen, reprezentujących ich zmiany w czasie w ujęciu kwartalnym.
Dla każdego materiału budowlanego zostało wybranych kilka najbardziej
reprezentatywnych, konkretnych produktów, których zmiany cen zostały następnie
zagregowane do jednego wskaźnika.							
Źródłem danych dla cen materiałów budowlanych są powszechnie znane w branży bazy
cen do kosztorysów, dane oparte o ekspercki monitoring rynku, wywiady eksperckie
oraz znajomość branży przez zespoł analityków rynku budowlanego PMR.

z Okna PCV
z Okna drewniane
z Pianki montażowe
z Sucha zaprawa
z Pustaki ceramiczne
z Pręty stalowe
z Wapno
z Deski szalunkowe.
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