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Wstęp
Niniejsze opracowanie powstało w ramach realizacji § 1 umowy pomiędzy Ogólnopolską
Izbą Gospodarczą Drogownictwa z siedzibą w Krakowie i Arcata Partners sc z siedzibą
w Warszawie, z dnia 1 marca 2012 roku.
Celem niniejszego raportu jest przedstawienie analizy cen asfaltów drogowych w Polsce
oraz analizy wrażliwości firm budownictwa drogowo-mostowego na zmiany cen
materiałów, w szczególności cen asfaltów.
Przy sporządzania niniejszego materiału korzystaliśmy z oficjalnych cenników
wiodących producentów asfaltów, informacji dostarczonych przez OIGD, a także z
materiałów z baz danych Arcata Partners oraz z wyników analiz dotyczących branży firm
drogowych sporządzonych w Arcata Partners.
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1.

WPROWADZENIE

Generalnym celem niniejszego opracowania była analiza ewolucji cen asfaltów w
ostatnich latach oraz zbadanie wpływu zmian tych cen na sytuację finansową branży firm
drogowych. Przy badaniu owego wpływu nie interesowały nas pojedyncze przypadki,
lecz zjawisko bardziej ogólne – oszacowanie wrażliwości całej branży na zmiany cen
asfaltu (co wymagało szerokich analiz, obejmujących praktycznie całą populację firm
branży). Dążyliśmy ponadto do ilościowego, liczbowego ujęcia badanych zależności.
Najistotniejszym elementem kosztów firm branży drogowo-mostowej jest koszt
materiałów, a z kolei jednym z najważniejszych składników tych kosztów jest koszt
asfaltu (obok kruszyw, czyli drugiego głównego składnika mas bitumicznych). W
ostatnich latach ceny asfaltu szybko wzrastały, co miało istotny wpływ na sytuację
finansową firm drogowych.
Zbadaliśmy zatem ewolucję cen asfaltów w ostatnich trzech latach (dokładnie, od 1
stycznia 2009 do 15 marca 2012), a także przeanalizowaliśmy zmiany cen asfaltów dla
kontraktów drogowych różnej długości oraz dla kontraktów startujących w różnych
momentach czasowych w badanym, ponad trzyletnim okresie.
Zbadaliśmy także wpływ zmian cen asfaltów na kondycję finansową firm branży
drogowo-mostowej. W tym celu poddaliśmy analizie strukturę kosztów oraz rentowność
ze sprzedaży dla całej populacji firm branży (opierając się na sprawozdaniach ponad 400
firm z ostatnich kilku lat). Następnie zaś zbadaliśmy wrażliwość rentowności na zmiany
kosztów materiałów oraz wrażliwość rentowności na zmiany cen asfaltów.

Arcata Partners

4

Ewolucja cen asfaltów oraz wrażliwość firm budownictwa drogowo-mostowego na ceny materiałów

2.

EWOLUCJA CEN ASFALTU W POLSCE

W rozdziale tym omawiamy ewolucję cen asfaltów w kraju w okresie ostatnich trzech lat
(dokładnie – w okresie nieco dłuższym, od 1 stycznia 2009 roku do 15 marca 2012 roku).
Osobno omawiamy ceny asfaltów drogowych zwykłych oraz modyfikowanych.
Bazujemy przy tym na oficjalnych cennikach dwóch polskich wiodących producentów
asfaltów, a mianowicie Lotosu Asfalt oraz Orlenu Asfalt. Nie bierzemy zatem pod uwagę
upustów uzyskiwanych przez poszczególne firmy kupujące asfalt, gdyż – po pierwsze –
uzyskanie takich danych ze wszystkich firm nie byłoby możliwe, a – po drugie – upusty,
jeśli tylko ich wartość procentowa nie ulega zmianie, nie mają wpływu na obliczane
procentowe zmiany cen. A właśnie zmiany cen asfaltów najbardziej nas w prowadzonych
analizach interesują.
W ostatnim punkcie niniejszego rozdziału analizujemy natomiast zmiany cen asfaltu w
trakcie realizacji kontraktów drogowych, dla różnych długości owych kontraktów oraz
różnych dat ich rozpoczęcia (w analizowanym, ponad trzyletnim okresie styczeń 2009 –
marzec 2012).

2.1. Branża producentów i dostawców asfaltu
W Polsce jest dwóch głównych producentów asfaltu: Orlen Asfalt i Lotos Asfalt,
posiadający łącznie około 80% udziału w rynku. Uzupełnieniem oferty producentów jest
import, na którym są również tylko dwie liczące się firmy: Nynas oraz Total. Według
naszych szacunków udział Orlenu Asfalt wynosi 45%, natomiast Lotosu Asfalt 35%.
Pozostałe około 20% stanowił import. Przedstawiliśmy to graficznie na Rysunku 2.1.
Obaj główni producenci asfaltów są spółkami-córkami publicznych firm posiadających
własne rafinerie ropy naftowej. Natomiast obaj importerzy są polskimi spółkami
koncernów międzynarodowych zajmujących się produkcją i handlem paliwami i
produktami ropopochodnymi (w tym asfaltami). Oprócz wymienionych głównych
producentów i importerów istnieje grupa niewielkich firm zajmujących się
Import
20%

Orlen Asfalt
45%

Lotos Asfalt
35%

Źródło: Arcata Partners

Rysunek 2.1. Krajowy rynek asfaltów - oszacowanie udziałów
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przetwarzaniem asfaltów zwykłych na modyfikowane oraz na emulsje. Udział tych
„producentów” jest jednak niewielki.

2.2. Ewolucja cen asfaltów
W dwóch podpunktach poniżej osobno analizujemy ewolucję cen asfaltów drogowych
zwykłych oraz asfaltów modyfikowanych. Ich ceny kształtują się na nieco innych
poziomach, natomiast zbadamy, czy dynamiki zmian tych cen są zbliżone.
2.2.1. Ewolucja cen asfaltów drogowych
Zarówno Lotos Asfalt, jak i Orlen Asfalt mają w swoich ofertach całą gamę asfaltów
drogowych zwykłych, od twardych do miękkich. Ponadto każda z firm ma nieznacznie
różniące się ceny w zależności od punktu odbioru asfaltu – w przypadku Lotos Asfalt
mogą to być zakłady w Gdańsku, Jaśle lub Czechowicach, zaś w przypadku Orlen Asfalt,
rafinerie w Płocku lub w Trzebini.
Aby nie zaciemniać analiz nadmierną mnogością rozważanych przypadków, po
konsultacjach z OIGD ograniczyliśmy nasze analizy do dwóch najszerzej
wykorzystywanych asfaltów – asfaltu 35/50 oraz asfaltu 50/70. Ponadto, dla każdego z
Tabela 2.1. Ceny wybranych asfaltów drogowych
w Orlen Asfalt *
data
od której
obowiązuje cena
8-10-2008
12-01-2009
4-03-2009
19-03-2009
11-05-2009
26-05-2009
13-06-2009
19-08-2009
30-09-2009
18-01-2010
8-04-2010
1-05-2010
20-06-2010
1-08-2010
3-09-2010
15-03-2011
6-04-2011
1-05-2011
1-07-2011
2-08-2011
1-10-2011
8-10-2011
4-03-2012

lp
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
* ceny przy miejscu dostawy Płock
Źródło: Orlen Asfalt

Tabela 2.2. Ceny wybranych asfaltów drogowych
w Lotos Asfalt *
data
od której
obowiązuje cena
23-09-2008
1-03-2009
8-05-2009
27-05-2009
26-06-2009
17-08-2009
29-09-2009
1-03-2010
7-05-2010
15-06-2010
9-08-2010
1-10-2010
1-12-2010
1-01-2011
1-03-2011
1-04-2011
29-04-2011
5-07-2011
5-08-2011
22-08-2011
3-10-2011
12-10-2011
1-01-2012
1-03-2012

asfalt drogowy
35/50
50/70
zł/Mg

1 360
1 110
1 070
1 090
1 140
1 230
1 350
1 400
1 490
1 350
1 430
1 520
1 590
1 650
1 550
1 670
1 770
1 880
1 880
1 970
2 070
2 200
2 310

zł/Mg

1 360
1 110
1 070
1 090
1 140
1 230
1 350
1 400
1 490
1 350
1 430
1 520
1 590
1 650
1 550
1 670
1 770
1 880
1 880
1 970
2 070
2 200
2 310

asfalt drogowy
35/50
50/70

zł/Mg
lp
0
1 575
1
1 375
2
1 425
3
1 525
4
1 635
5
1 705
6
1 805
7
1 430
8
1 505
9
1 590
10
1 650
11
1 650
12
1 580
13
1 580
14
1 620
15
1 750
16
1 870
17
1 870
18
1 970
19
1 970
20
2 050
21
2 170
22
2 170
23
2 290
* ceny przy miejscu dostawy Gdańsk

zł/Mg

1 565
1 365
1 415
1 515
1 625
1 695
1 795
1 420
1 495
1 580
1 640
1 640
1 570
1 570
1 610
1 740
1 860
1 860
1 960
1 960
2 040
2 160
2 160
2 280

Źródło: Lotos Asfalt
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producentów braliśmy pod uwagę tylko jedną lokalizację – dla Lotos Asfalt zakład w
Gdańsku, dla Orlen Asfalt zakład w Płocku.
W Tabeli 2.1 (na poprzedniej stronie) przedstawiliśmy ceny asfaltów 35/50 i 50/70
produkowanych przez Orlen Asfalt. Producent ten ustalał ceny obu rozważanych
rodzajów asfaltów na tym samym poziomie. Analogiczne zestawienie cen dla asfaltów
Lotos Asfalt zawarliśmy w Tabeli 2.2 (na poprzedniej stronie). Ten producent ustalał z
kolei cenę asfaltu 50/70 zawsze o 10 zł na tonie mniejszą od ceny asfaltu 35/50. Ceny
pozostałych rodzajów asfaltów drogowych zwykłych można znaleźć w pełnych
cennikach zamieszczonych w Dodatkach A1 i A2.
Ponieważ, jak już wspomnieliśmy, ceny asfaltu 35/50 i 50/70 w przypadku Orlenu nie
różnią się wcale, zaś w przypadku Lotosu tylko o 10 zł, to w dalszej części będziemy
analizować tylko ewolucję asfaltu 35/50.
Na Rysunku 2.2 przedstawiliśmy graficzną ilustrację ewolucji cen asfaltu 35/50
produkowanego przez Lotos Asfalt i Orlen Asfalt. Ponieważ ceny zmieniane są w
określonych momentach czasowych, a pomiędzy nimi pozostają stałe, to funkcje
ilustrujące omawiane przebiegi mają charakter schodkowy. Jak zobaczymy później, w
punkcie 2.3, ma to interesujące i niezbyt oczywiste konsekwencje, gdy badamy zmiany
cen dla kontraktów drogowych o różnych czasów trwania i różnych czasów ich
rozpoczęcia.
Zwraca uwagę rozbieżność cen obu producentów w początkowej części badanego
okresu, do wiosny roku 2010. Natomiast później rozbieżność ta zanikła.
Wytłumaczeniem wspomnianej rozbieżności jest polityka upustów stosowana przez
2 500
cena zł/Mg

2 000

1 500

1 000
Lotos Asfalt
Orlen Asfalt
500

0
1-01-2009

1-01-2010

1-01-2011

1-01-2012

31-12-2012

Źródła: Lotos Asfalt i Orlen Asfalt

Rysunek 2.2. Ewolucja cen Lotos Asfalt i Orlen Asfalt dla asfaltu drogowego 35/50 w okresie od 1.01.2009 do 15.03.2012
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Lotos Asfalt do wiosny 2010 – do tego czasu firma stosowała wysokie upusty,co
powodowało, że rzeczywiste ceny były zbliżone do cen konkurenta. Po tym okresie
polityki upustów obu producentów były podobne. Dlatego też w dalszych analizach
skupimy się na ewolucji cen Orlenu Asfalt, która to firma nie zmieniała swojej polityki
cenowej.
Zauważmy także (patrz Rysunek 2.2) dużą korelację czasową zmian cenników obu
producentów. Jedynymi wyjątkami w badanym okresie są opóźnione – w stosunku do
konkurenta – obniżki cen Lotosu Asfalt na początku lat 2009 i 2010 (wspomniane
obniżki Orlen stosował w styczniu, zaś Lotos na początku marca), a także w końcu roku
2010 (wówczas Orlen nieco obniżył ceny na początku września, a Lotos na początku
grudnia).
Generalnie – patrzmy przy tym na ceny Orlen Asfalt na Rysunku 2.2 – ceny asfaltu w
badanym okresie znacząco wzrosły. Jak jednak widać, w latach 2009 i 2010 ceny spadały
w pierwszym kwartale roku, by w dalszej jego części piąć się w górę. Jednakże reguła ta
zmieniła się na przełomie lat 2010/2011, kiedy to obniżka była duża mniejsza, natomiast
nastąpiła wcześniej. Z kolei na przełomie 2011/2012 w ogóle nie mieliśmy do czynienia
z jakąkolwiek korektą cen w dół.
Warto też zauważyć, że obniżenie ceny w pierwszym kwartale roku nie jest dla firm
drogowych specjalnie istotne, gdyż roboty drogowe – a w każdym razie prace
nawierzchniowe, wymagające zastosowania asfaltu – właściwie są wówczas wstrzymane.
Porównując z kolei trzy minione lata, to z największym wzrostem cen asfaltu mieliśmy
do czynienia w roku 2011 – był to wzrost o prawie 42%. Po czym na początku marca
2012 (a zatem przed rozpoczęciem sezonu) nastąpiła następna podwyżka ceny o kolejne
5%.
W roku 2010 zmiana ceny wyniosła – licząc koniec roku do początku roku – 4%,
jednakże jeśli weźmiemy pod uwagę koniec roku w stosunku do ceny po obniżce
styczniowej, to otrzymamy już blisko 15% wzrost. Analogicznie, dla roku 2009
otrzymujemy 9,6% lub ponad 34%. Zestawienie wymienionych wyników zawarliśmy w
Tabeli 2.3.
Jeszcze innym sposobem porównania cen w kolejnych latach jest obliczenie różnicy
pomiędzy cenami średniorocznymi. Jeśli porównamy ceny średnioroczne z roku 2011 z
cenami średniorocznymi w roku 2010, to otrzymamy zmianę o ponad 25%.
Analogicznie, porównując rok 2010 z rokiem 2009 otrzymujemy zmianę cen o ponad
16%. Można jednakże argumentować, że ceny pierwszego kwartału nie są dla firm
drogowych istotne (jako że nie kupują one wówczas asfaltu) i obliczać ceny średnie
jedynie z trzech kwartałów (II, III i IV) danego roku i porównać owe ceny. Otrzymujemy
wówczas zmiany tak liczonych cen średnich: dla zmiany 2011 / 2010 wzrost o 28,6%,
zaś dla zmiany 2010 / 2009 wzrost o blisko 15%. Zestawienie wymienionych wyników
zawarliśmy w Tabeli 2.4 (na następnej stronie).
Tabela 2.3. Zmiany cen asfaltów * w poszczególnych latach
koniec roku / początek roku
koniec roku / luty

2009
9,6%
34,2%

2010
4,0%
14,8%

2011
41,9%
41,9%

* asfalt 35/50, Orlen Asfalt, Płock
Źródło: Arcata Partners
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Tabela 2.4. Zmiany średniorocznych cen asfaltów *
porównanie średnich cen w całym roku
porównanie średnich cen z 3 kwartałów (II, III i IV)

2010 / 2009
16,3%
14,8%

2011 / 2010
25,3%
28,6%

* asfalt 35/50, Orlen Asfalt, Płock
Źródło: Arcata Partners

Licząc jeszcze na koniec zmianę cen asfaltu w całym badanym okresie, to jest od
1 stycznia 2009 do 15 marca 2012, otrzymujemy wzrost o 69,9%, zaś zmiana od
początku marca 2009 do 15 marca 2012 wyniosła 108%.
2.2.2. Ewolucja cen asfaltów modyfikowanych
Wśród asfaltów modyfikowanych dominuje wykorzystanie dwóch ich rodzajów: asfaltu
30B (oferowanego przez Orlen jako Orbiton 25/55-60 30B, a przez Lotos jako Modbit
25/55-60, zaś dawniej jako Modbit 30B) oraz asfaltu 80B (oferowanego przez Orlen jako
Orbiton 45/80-55 80B, a przez Lotos jako Modbit 45/80-55, zaś dawniej jako Modbit
80B). Dlatego też ograniczyliśmy naszą analizę asfaltów modyfikowanych do tych
właśnie dwóch rodzajów.
W tabelach zestawiliśmy ceny obu wspomnianych typów asfaltów – w Tabeli 2.5 ceny
Orlen Asfalt, zaś w Tabeli 2.6 ceny Lotos Asfalt (ceny pozostałych rodzajów asfaltów
Tabela 2.6. Ceny wybranych asfaltów modyfikowanych w Lotos Asfalt *

Tabela 2.5. Ceny wybranych asfaltów modyfikowanych w Orlen Asfalt *
data
od której
obowiązuje cena
8-10-2008
12-01-2009
4-03-2009
19-03-2009
11-05-2009
26-05-2009
13-06-2009
19-08-2009
30-09-2009
18-01-2010
8-04-2010
1-05-2010
20-06-2010
1-08-2010
3-09-2010
15-03-2011
6-04-2011
1-05-2011
1-07-2011
2-08-2011
1-10-2011
8-10-2011
4-03-2012

lp
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
* ceny przy miejscu dostawy Płock
Źródło: Orlen Asfalt

data
od której
obowiązuje cena
23-09-2008
1-03-2009
8-05-2009
27-05-2009
26-06-2009
17-08-2009
29-09-2009
1-03-2010
7-05-2010
15-06-2010
9-08-2010
1-10-2010
1-12-2010
1-01-2011
1-03-2011
1-04-2011
29-04-2011
5-07-2011
5-08-2011
22-08-2011
3-10-2011
12-10-2011
1-01-2012
1-03-2012

asfalt modyfikowany
30B
80B
zł/Mg

zł/Mg

1 630
1 380
1 370
1 420
1 420
1 510
1 630
1 700
1 790
1 650
1 730
1 820
1 890
1 950
1 850
1 950
2 050
2 160
2 220
2 310
2 430
2 560
2 670

1 630
1 380
1 370
1 420
1 440
1 550
1 670
1 740
1 830
1 690
1 770
1 860
1 930
1 990
1 890
2 010
2 110
2 220
2 280
2 370
2 490
2 620
2 730

asfalt modyfikowany
30B
80B

zł/Mg
lp
0
1 945
1
1 745
2
1 775
3
1 885
4
1 995
5
2 065
6
2 185
7
1 750
8
1 825
9
1 910
10
1 970
11
1 970
12
1 900
13
1 900
14
1 930
15
2 060
16
2 190
17
2 260
18
2 360
19
2 360
20
2 455
21
2 595
22
2 595
23
2 715
* ceny przy miejscu dostawy Gdańsk

zł/Mg

1 935
1 735
1 765
1 875
1 985
2 055
2 175
1 750
1 825
1 910
1 970
1 970
1 900
1 900
1 930
2 060
2 190
2 260
2 360
2 360
2 455
2 595
2 595
2 715

Źródło: Lotos Asfalt
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Rysunek 2.3. Ewolucja cen Lotos Asfalt i Orlen Asfalt dla asfaltu modyfikowanego 30B w okresie od 1.01.2009 do 15.03.2012

modyfikowanych można znaleźć w pełnych cennikach zamieszczonych w Dodatkach A1
i A2). Jak wynika z zestawień we wspomnianych tabelach, ceny asfaltu 30B i 80B różnią
się bardzo nieznacznie – w badanym okresie w przypadku Orlenu różnica ta wahała się
od 0 do 60 zł, a w przypadku Lotosu od 0 do 10 zł na tonie. Są to więc różnice pomijalne
(biorąc pod uwagę cel naszych analiz) i dlatego też dalej bierzemy pod uwagę jedynie
asfalt 30B.
Na Rysunku 2.3 przedstawiliśmy porównanie ewolucji cen asfaltu modyfikowanego 30B
produkowanego przez Lotos Asfalt oraz przez Orlen Asfalt. Można tu zauważyć daleko
idące podobieństwo z przebiegami cen asfaltów zwykłych obu producentów,
przedstawionymi wcześniej na Rysunku 2.2. W szczególności, chodzi o rozbieżności cen
obu producentów w pierwszym roku badanego okresu – jak już wspominaliśmy, jest to
konsekwencja zmiany polityki upustów przez Lotos Asfalt. Ponieważ Orlen nie zmieniał
swojej polityki upustów, to – tak jak poprzednio – do dalszej analizy wykorzystamy ceny
tego właśnie producenta.
Z kolei na Rysunku 2.4 (na następnej stronie) porównaliśmy ewolucję cen asfaltu
zwykłego (35/50) oraz asfaltu modyfikowanego (30B). Jak wynika z tego porównania,
ceny obu typów asfaltów ewoluują w bardzo podobny sposób, choć – oczywiście – ceny
asfaltu modyfikowanego są odpowiednio wyższe. W zasadzie jedynymi różnicami w
badanym okresie jest wystąpienie podwyżki ceny asfaltu 30B w połowie roku 2011
(dokładnie, 1.07.2011), przy pozostawieniu bez zmian ceny asfaltu zwykłego 35/50, a
także analogicznej sytuacji w maju 2009, kiedy to z kolei podrożał asfalt zwykły, zaś
modyfikowany nie zmienił ceny. Ze względu na swoją skalę wspomniane różnice w
ewolucji obu cen są jednak pomijalne.
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Rysunek 2.4. Porównanie ewolucji cen asfaltu drogowego 35/50 i asfaltu modyfikowanego 30B w okresie od 1.01.2009
do 15.03.2012 (asfalty Orlen Asfalt)

Zatem, jak wynika z przedstawionych porównań, w dalszych badaniach można
wykorzystać, bez szkody dla uzyskiwanych wyników, jedynie analizy zmiany cen asfaltu
zwykłego 35/50.

2.3. Zmiana cen asfaltu w zależności od długości kontraktu
Dla firm drogowych istotna jest zmiana cen asfaltu w okresie od złożenia oferty
przetargowej (dokładnie – od momentu złożenia wiążącej oferty cenowej) a
kulminacyjnym momentem zakupów asfaltu podczas realizacji kontraktu. W dalszych
analizach w tym punkcie opracowania przyjęliśmy, po konsultacjach z OIGD, trzy
typowe długości owego okresu:
•
•
•

dla kontraktów krótkich – 90 dni (3 miesiące),
dla kontraktów średniej długości – 180 dni (6 miesięcy),
dla kontraktów długich – 540 dni (18 miesięcy).

Rozważymy te przypadki po kolei, rozpoczynając od kontraktów średniej długości.
Kontrakt średniej długości
Rozważmy, na początek, kontrakt średniej długości, w którym pomiędzy złożeniem
oferty przetargowej a głównymi zakupami asfaltu do jego realizacji upływa 180 dni.
Interesuje nas zatem zmiana cen asfaltu w czasie owych 180 dni. Jednakże zmiana ta
będzie różna, dla różnych terminów przetargu (momentów złożenia oferty przetargowej).
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Rysunek 2.5. Zmiany cen asfaltu dla kontraktu średniej długości, w zależności od daty przetargu

Na Rysunku 2.5 przedstawiliśmy zmiany ceny asfaltu, podczas okresu o długości 180
dni, dla wszystkich możliwych (w badanym ponad trzyletnim okresie) momentów
złożenia oferty przetargowej. Zatem pierwszym możliwym dniem złożenia oferty jest
1 stycznia 2009 roku, zaś ostatnim 17 września 2011 roku (czyli 180 dni przed końcem
badanego okresu, czyli przed 15 marca 2012).
Jak widać na Rysunku 2.5, zmiana ceny asfaltu była bardzo zależna od owego momentu
złożenia oferty przetargowej i wahała się ona od –9,4% do +36,7%. Średnia wyniosła zaś
+13%. Chcemy jednak zwrócić uwagę na bardzo dużą wahliwość otrzymanych
wyników.
Rozważmy przykładowy, konkretny przypadek. Jeśli przetarg miałby miejsce 7 maja
2009, to kulminacyjny moment zakupów asfaltu miałby miejsce po 180 dniach, czyli 3
listopada 2009. W dniu 7.05.2009 cena asfaltu wynosiła 1090 zł/Mg, zaś 3.11.2009
wyniosła 1490 zł/Mg (patrz Tabela 2.1 i Rysunek 2.2). Otrzymujemy stąd wzrost o ceny
o +36,7%. Gdyby jednak przetarg miał miejsce 5 dni później, czyli 12 maja 2009, to
zakupy asfaltu skumulowałyby się 8 listopada 2009 i wówczas odpowiednie ceny, to
1140 i 1490 zł/Mg i wzrost ceny wyniósłby 30,7%. A zatem w tym przykładzie
pięciodniowa różnica, jeśli chodzi o czas przeprowadzenia przetargu, owocuje 6
punktami procentowymi różnicy we wzroście ceny asfaltu.
Takie gwałtowne skoki zmian cen są konsekwencją schodkowego charakteru (takiego jak
na Rysunku 2.2) ewolucji cen asfaltu. W niektórych przypadkach prowadzą one do
bardzo krótkich „pików” zmian cen w górę lub w dół, dla nieznacznych przesunięć
terminu przetargu. Rozważmy szczególny taki przypadek, dla przetargów średniej
długości, rozpoczynających się na początku kwietnia 2011 roku (patrz Rysunek 2.5). Dla
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Rysunek 2.6. Rozkład zmian cen asfaltu dla kontraktu średniej długości (przy przetargach
we wszystkich możliwych terminach badanego okresu)

przetargów mających miejsce pomiędzy 15.03.2011 a 3.04.2011 zmiana cen wynosiła
18%. Jednak dla przetargów z dwóch dni, 4 i 5.04.2011 owa zmiana wyniosła już 24%,
zaś dla przetargów z następnych 5 dni (6-10.04.2011) spadła ona do 17%, by potem
ponownie wzrosnąć (na następne 3 tygodnie) do 25%. Popatrzmy na Rysunek 2.5 –
wspomniany 2-dniowy pik i potem 5-dniowy spadek jest tak krótki, że widoczny tylko
jako nakładające się pionowe linie. Taka duża wrażliwość na termin przetargu jest
bardzo istotna, świadczy bowiem o dużej losowości zmian cen asfaltu, w czasie jaki
upływa od przetargu do kumulacji jego zakupów do realizacji kontraktu.
Rozważmy jeszcze inny przykład – przetarg miał miejsce 10.08.2010. Zatem zakupy
asfaltu 180 dni później, czyli 6.02.2011. Porównując ceny z tych dni otrzymujemy
spadek ceny asfaltu o –6%. Można mieć jednak wątpliwości czy taki kontrakt byłby – ze
względu na warunki atmosferyczne w zimie – możliwy do realizacji. Wspomniana
wątpliwość dotyczy generalnie wszystkich kontraktów, które kończyłyby się w okresie
zimowym, a zatem (przy założeniu 180 dni) zaczynałyby się przetargiem w okresie
letnim. Jak z tego wynika, występujące na Rysunku 2.5 spadki cen asfaltu mogą być
tylko hipotetyczne.
Na Rysunku 2.6 przedstawiliśmy rozkład zmian cen asfaltu z przebiegu przedstawionego
na Rysunku 2.5. Jak widać, dla prawie 21% możliwych momentów przeprowadzenia
przetargu wzrost ceny asfaltu zawierał się w granicach od +20% do +25%. Zwraca
uwagę duże rozstrzelenie rozkładu z Rysunku 2.6. Oznacza to, że zmiany cen asfaltu, dla
kontraktu tej samej długości, w dużym stopniu są losowe.
Tak samo, a może nawet bardziej istotny, jest jeszcze inny fakt, polegający na dużych
wahaniach wynikowej zmiany cen asfaltu, mających miejsce przy niewielkim w czasie
przesunięciu terminu przeprowadzenia przetargu. Ponadto zauważmy, że moment
przeprowadzenia przetargu jest, w pewnym zakresie, zmienną losową (i niezależną od
firm drogowych), zaś – jak wynika z Rysunku 2.5 – w niektórych przypadkach nawet
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jednodniowa różnica w czasie może owocować 10 punktami procentowymi różnicy w
zmianie cen asfaltu podczas realizacji kontraktu (dokładniej – owych 180 dni). Zaś 10
punktów procentowych wzrostu cen asfaltu jest wielkością bardzo znaczącą, zważywszy
iż mediana rentowności na sprzedaży firm branży wyniosła w roku 2010 tylko 2,8%
(dokładniej wpływ zmian cen asfaltu na rentowność firm zbadamy w rozdziale 3).
Kontrakt krótki
Weźmy teraz pod uwagę kontrakt krótki, a zatem taki, w którym pomiędzy złożeniem
oferty przetargowej a głównymi zakupami asfaltu do jego realizacji upływa 90 dni. Na
Rysunku 2.7 (na następnej stronie) przedstawiliśmy zmiany ceny asfaltu, podczas 90 dni,
dla wszystkich możliwych (w badanym ponad trzyletnim okresie) momentów złożenia
oferty przetargowej. Zatem pierwszym możliwym dniem złożenia oferty jest 1 stycznia
2009 roku, zaś ostatnim 16 grudnia 2011 roku (czyli 90 dni przed końcem badanego
okresu, czyli przed 15 marca 2012).
Porównując przebieg z Rysunku 2.7 z analogicznym przebiegiem dla rozważanego
poprzednio kontraktu średniej długości (z Rysunku 2.5) zauważmy przede wszystkim
mniejsze zakresy wzrostu cen (co jest naturalne, jeśli wziąć pod uwagę krótszy okres
trwania kontraktu). Nadal mamy jednak do czynienia z bardzo dużą wahliwością w
czasie zmian cen asfaltu podczas 90-dniowych okresów rozpoczynających się w różnym
czasie – wynikowa zmiana cen zawierała się bowiem w granicach od blisko –20% do
+26%. Średnia wyniosła zaś +6,2%.
Ze spadkami cen mamy teraz do czynienia dla kontraktów, dla których przetargi
rozpoczynały się jesienią 2009 roku oraz w trzecim kwartale roku 2010. Jest to zjawisko
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Rysunek 2.7. Zmiany cen asfaltu dla kontraktu krótkiego, w zależności od daty przetargu
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Rysunek 2.8. Rozkład zmian cen asfaltu dla kontraktu krótkiego
(przy przetargach we wszystkich możliwych terminach

analogiczne do omawianego już
poprzednio i jego przyczyna leży w
obniżkach cen asfaltu jakie miały
miejsce na początku lat 2010 i, w
mniejszym zakresie, pod koniec roku
2010 – patrz Rysunek 2.2. Natomiast
zauważmy, że na przełomie 2011/12
obniżka ceny asfaltu już nie miała
miejsca (była tylko jej stabilizacja), a
w efekcie omawiane zjawisko
(wejścia w ujemne zmiany cen) nie
wystąpiło. Tutaj też można mieć
wątpliwość czy takie kontrakty
byłyby – ze względu na warunki
atmosferyczne w zimie – możliwe
do realizacji.

Rozkład zmian cen asfaltu z
przebiegu
przedstawionego
na
Rysunku 2.7 przedstawiliśmy na Rysunku 2.8 (na poprzedniej stronie). Jak widać, mniej
więcej po 25% możliwych momentów przeprowadzenia przetargu owocowało zmianami
cen w granicach od –5% do 0% oraz od +10% do +15%.
Kontrakt długi
Rozważmy w końcu także kontrakt długi, w którym pomiędzy złożeniem oferty
przetargowej a głównymi zakupami asfaltu do jego realizacji upływa 540 dni (18
miesięcy). Interesuje nas zatem zmiana cen asfaltu w czasie owych 540 dni. Dla
kontraktów takich, aby w całości „zawarły się” w badanym ponad trzyletnim okresie,
najwcześniejszym możliwym dniem złożenia oferty jest oczywiście 1 stycznia 2009
roku, zaś ostatnim 22 września 2010 roku (czyli 540 dni przed końcem badanego okresu,
czyli przed 15 marca 2012). Zmiany cen asfaltu dla wszystkich możliwych momentów
złożenia oferty przetargowej przedstawiliśmy na Rysunku 2.9 (na następnej stronie).
Podstawowa różnica, w porównaniu z krótszymi kontraktami, to większy zakres
możliwych wzrostów cen. Wynikowa zmiana cen asfaltu zawierała się bowiem w
granicach od niecałych +11% do ponad +54%. Średnia wyniosła zaś +33,5%.
Zauważmy, że w przypadku kontraktów długich nie występują spadki cen asfaltu, dla
kontraktów, dla których moment kulminacji zakupów asfaltu przypada na okres zimowy
(czyli rozpoczynającymi się w lipcu i sierpniu poprzedniego roku). Zamiast tego mamy
jedynie do czynienia z niższymi wzrostami cen asfaltu. Jednakże, tak jak w poprzednich
przypadkach krótszych kontraktów, można mieć wątpliwości co do praktycznej
realizowalności takich kontraktów. W efekcie, najprawdopodobniej oba przypadki
mniejszych wzrostów cen asfaltu na Rysunku 2.9 (przetargi latem 2009 i 2010) nie były
możliwe do realizacji.
Rozkład zmian cen asfaltu z przebiegu przedstawionego na Rysunku 2.9 jest na
Rysunku 2.10. Jak widać – tak jak w przypadku krótszych kontraktów – jest to rozkład
bardzo rozstrzelony. Dominuje zakres od +40% do +45% wzrostu cen asfaltu, na który
przypada 24% możliwych momentów przeprowadzenia przetargu.
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Rysunek 2.9. Zmiany cen asfaltu dla kontraktu długiego, w zależności od daty przetargu
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Rysunek 2.10. Rozkład zmian cen asfaltu dla kontraktu długiego (przy przetargach we wszystkich
możliwych terminach badanego okresu)
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Porównanie wzrostów cen asfaltu dla kontraktów o różnej długości
Porównajmy teraz, na koniec tego rozdziału, w jakich zakresach zmieniały się ceny
asfaltu dla kontraktów o różnych czasach pomiędzy przetargiem a kulminacją zakupów
asfaltów do ich realizacji (biorąc pod uwagę trzy typowe, omawiane już długości
kontraktu).
Dla badanego, ponad trzyletniego okresu okazało się, że im dłuższy kontrakt, tym
większe wzrosty cen asfaltu w czasie jego trwania. Nie jest to zaskoczenie, gdyż w
badanym okresie mieliśmy do czynienia, generalnie, ze wzrastającymi cenami asfaltu.
Warto jednak zauważyć, że nie jest to zależność uniwersalna – jeśli ewolucja cen
asfaltów kształtowałaby się inaczej, to zależność pomiędzy długością kontraktu a
wzrostem cen asfaltu wyglądałaby również inaczej.
Na Rysunku 2.11 zestawiliśmy razem, omawiane już wcześniej, rozkłady zmian cen
asfaltu dla kontraktu krótkiego, średniej długości i długiego. Przypomnijmy, że najniższe
dla każdego rodzaju kontraktu zmiany cen są raczej teoretyczne, gdyż są to terminy
przetargów dla kontraktów, dla których kulminacja zakupów asfaltu przypadałaby w
styczniu, lutym lub marcu – co ze względów technologicznych nie jest realistyczne.
Biorąc to pod uwagę (czyli ignorując najniższe dla każdego rodzaju kontraktu zmiany
cen), zauważamy, że każdy rodzaj kontraktu ma swoją wyraźną dominantę. Dla
kontraktów krótkich występuje ona (patrz Rysunek 2.11) w zakresie zmian cen od +10%
do +15%, dla kontraktów średniej długości w zakresie od +20% do +25%, zaś dla
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Rysunek 2.11. Porównanie rozkładów zmian cen asfaltu dla kontraktów różnej długości
(przy przetargach we wszystkich możliwych terminach badanego okresu)
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Tabela 2.7. Dominanty zmiany cen asfaltów dla kontraktów
różnej długości

kontrakty krótkie
kontrakty średniej długości
kontrakty długie

zakres zmiany
cen asfaltów
która dominuje
10-15%
20-25%
40-45%

Źródło: Arcata Partners

kontraktów długich w zakresie zmian cen od +40% do +45%. Dla większej klarowności
wyniki te zestawiliśmy jeszcze w Tabeli 2.7.
Przy pewnym uproszczeniu można zatem powiedzieć, że wzrosty cen asfaltu z Tabeli 2.7
są typowe dla kontraktów danej długości. Jednakże, jak wynika z rozkładów owych
zmian cen zamieszczonych na Rysunku 2.11 (wyraźnie całe rozkłady dla poszczególnych
długości kontraktów widać na Rysunkach 2.6, 2.8 i 2.10), zmiany cen w badanym ponad
trzyletnim okresie mogły się istotnie wahać, w zależności od konkretnego terminu
przeprowadzenia przetargu (patrz Rysunki 2.5, 2.7 i 2.9). W niektórych przypadkach
nieznaczne przesunięcie (kilkudniowe lub nawet jednodniowe) terminu przetargu mogło
owocować istotną różnicą w zmianie cen asfaltu podczas następującej potem realizacji
kontraktu.
Jak zatem wynika z naszych analiz, wielkość zmiany cen asfaltu jest w dużej mierze
zmienną losową o bardzo nietypowym rozkładzie. Innymi słowy, owa wielkość przyszłej
zmiany cen jest w praktyce nie do przewidzenia. Dodatkowo, jak wynika z
przedstawionych analiz, zmiany cen podczas realizacji kontraktów są jednocześnie
bardzo znaczące, sięgające kilkudziesięciu procent, a ich wielkość jest bardzo wrażliwa
na niewielkie przesunięcia konkretnej daty przetargu.
Na wielkość zmian cen asfaltu można także spojrzeć z perspektywy ich wpływu na
rentowność firm drogowych realizujących kontrakty. Zajmiemy się tym w następnym
rozdziale.
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3.

WRAŻLIWOŚĆ FIRM DROGOWYCH NA CENY MATERIAŁÓW

Poniżej omówimy wrażliwość firm drogowych na zmianę cen materiałów, w tym
szczególnie asfaltów. Jako miarę tej wrażliwości uznaliśmy zmianę rentowności na
sprzedaży firm w zależności od zmian cen materiałów.
Na początku omówimy podstawowe wielkości podlegające badaniu, to znaczy: strukturę
kosztów operacyjnych firm drogowych i jej zmiany w czasie, zmianę udziału kosztów
materiałów w kosztach operacyjnych na przestrzeni ostatnich lat oraz przedstawimy
badanie rentowności ze sprzedaży firm drogowych.
Następnie, na podstawie przeprowadzonych badań statystycznych całej populacji firm
branży drogowej, przedstawimy wnioski z nich wynikające, dotyczące wpływu zmian
cen materiałów i osobno zmian cen asfaltów na rentowność firm drogowo-mostowych.

3.1. Struktura kosztów operacyjnych firm drogowych
Punktem wyjścia do zbadania struktury kosztów operacyjnych w firmach drogowomostowych były sprawozdania roczne firm z lat 2001-2010. W każdym z lat
dysponowaliśmy około 400 sprawozdaniami dla firm o przychodach przekraczających 2
mln zł. Pozwala nam to twierdzić, że były to prawie wszystkie liczące się firmy, które
działały w tym okresie na polskim rynku i jednocześnie publikowały swoje wyniki
finansowe.
Dla uproszczenia badań analitycznych, koszty operacyjne podzieliliśmy na cztery
podstawowe grupy: materiały i energia, usługi obce, koszty płacowe oraz inne koszty.
3.1.1. Podstawowa struktura kosztów operacyjnych
Na Rysunku 3.1 (na następnej stronie) przedstawiliśmy podstawową strukturę kosztów
operacyjnych firm drogowo-mostowych od roku 2001. Do sporządzenia struktury
kosztów wykorzystaliśmy mediany (wartości środkowe) poszczególnych grup kosztów w
kolejnych latach.
Jak widać, największe zmiany w strukturze kosztów zachodziły do roku 2005. Późniejsze
zmiany były już tylko minimalne. Początkowe zmiany struktury wynikały głównie z
przeprowadzanych przez firmy restrukturyzacji zatrudnienia oraz ze wzrostu cen
materiałów na początku XXI wieku. Jednocześnie z redukcją zatrudnienia rósł udział
usług obcych, co było rezultatem zlecania prac pomocniczych na zewnątrz firm. W
ostatnich latach struktura już jest stabilna, pomimo wzrostów zarówno cen materiałów
jak i płac. Oznacza to, że wzrosty tych grup kosztów odbywały się w latach 2005- 2010
w podobnym tempie.
Podsumowując ostatnie 6 lat, średni udział materiałów i energii w kosztach operacyjnych
wyniósł 41,6%, usług obcych 32,1%, kosztów płacowych 16,3%, a innych kosztów
9,9%. Odchylenie standardowe w żadnej z tych grup nie przekraczało 1 punktu
procentowego.
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Źródło: Arcata Partners, Raport o firmach drogowych 2011

Rysunek 3.1. Podstawowa struktura kosztow operacyjnych

Z naszych ostatnich badań przeprowadzanych corocznie w ramach Raportu o firmach
drogowych wynika, że beneficjentami znacznego wzrostu prac na drogach krajowych
jaki miał miejsce w ostatnich latach są głównie firmy stosunkowo duże –
ponadregionalne, o znacznym potencjale technicznym i wykonawczym. Jest to związane
z wielkością większości zleceń na drogach krajowych.
W dalszej analizie dokonaliśmy zatem segmentacji całej populacji firm na trzy grupy
według wielkości. Firmy duże-ogólnopolskie, o minimalnej średniej sprzedaży w
ostatnich latach powyżej 120 mln zł obejmujące około 10% ogółu firm, firmy małe o
średniej sprzedaży poniżej 9,3 mln zł obejmujące około 20% firm oraz firmy średnie – o
średniej sprzedaży w zakresie 9,3 mln zł – 120 mln zł, obejmujące pozostałe 70% firm.
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Rysunek 3.2. Podstawowa struktura kosztow operacyjnych w grupie firm największych
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Praktycznie wszystkie firmy zaliczone przez nas do grupy dużych dysponują
potencjałem, który z pewnością spełnia wymagania większości dużych przetargów na
drogach krajowych, z kolei firmy małe na ogół nie posiadające własnej wytwórni mas
bitumicznych, lub posiadające wytwórnię starszego typu o małej wydajności, w zasadzie
nie uczestniczą w przetargach na drogach krajowych. W firmach średnich sytuacja jest
mocno zróżnicowana.
Na Rysunku 3.2 (na poprzedniej stronie) przedstawiliśmy strukturę kosztów
operacyjnych w grupie największych firm. Charakterystyczny dla tej grupy firm jest
wyraźnie wyższy udział kosztów usług obcych niż dla ogółu firm. Tym samym udział
pozostałych grup kosztów operacyjnych jest odpowiednio niższy. Odpowiednie średnie
za ostatnie 6 lat w tej grupie wyniosły: dla materiałów i energii 25%, dla usług obcych
60,1%, dla kosztów płacowych 9,5%, a dla innych kosztów 5,4%. Odchylenie
standardowe jest tu nieco większe niż dla ogółu firm i dla dwóch pierwszych grup
kosztów wyniosło nieco ponad 2 punkty procentowe, natomiast dla kosztów płacowych i
innych kosztów około 1 punktu.
Charakterystyczne dla tej grupy firm jest to, że po bardzo długim (7 lat) okresie
stabilizacji struktury kosztów operacyjnych, w roku 2010 nastąpiły dość duże zmiany.
Udział materiałów i energii wzrósł z 22,9% do 28,2% (czyli o 5 punktów procentowych)
i jednocześnie udział usług obcych zmniejszył się w podobnym stopniu (z 60,7% do
55,9%).
Struktura kosztów operacyjnych netto
Aby zapewnić jak najpełniejszy obraz naszej analizy struktury kosztów, postanowiliśmy
sprawdzić również strukturę kosztów operacyjnych netto – po wyłączeniu z kosztów
operacyjnych kosztów usług obcych. Koszty usług obcych w firmach drogowomostowych mają w dużej części charakter usług podwykonawców, którzy w większości
korzystają z materiałów własnych.
Na Rysunku 3.3 przedstawiliśmy tak wyliczoną strukturę kosztów operacyjnych netto dla
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Rysunek 3.3. Struktura kosztów operacyjnych netto dla wszystkich firm oraz dla grupy firm największych
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ogółu firm oraz dla grupy firm dużych. Zwraca uwagę to, że po wyeliminowaniu
czynnika zakłócającego jakim były usługi obce, znaczące różnice w strukturze kosztów
zanikły. I tak dla ogółu firm, średnia za 5 lat udziału kosztów materiałów i energii
wyniosła 62,7%, a dla firm dużych 61,4%, udział kosztów płacowych wyniósł 24,1%
(dla dużych firm 23,7%), natomiast innych kosztów 14,6% (dla dużych 13,6%).
Odchylenie standardowe dla poszczególnych grup kosztów wyniosło około 1 punktu
procentowego dla całej populacji firm, natomiast w grupie największych firm odchylenie
standardowe wyniosło od 1,6 punktu dla kosztów płacowych do 4 punktów dla kosztów
materiałów i energii.
Podobnie jak przy wskaźniku podstawowym struktury, w grupie dużych firm, również
wskaźnik netto udziału materiałów w kosztach operacyjnych w roku 2010 zauważalnie
wzrósł (z 58,3% do 63,9%).
3.1.2. Udział kosztów materiałów w kosztach operacyjnych
Biorąc pod uwagę cel niniejszego opracowania, osobnego omówienia wymaga
podstawowa grupa kosztów, a mianowicie koszty materiałów i energii. Z uwagi na to, że
nie wszystkie firmy rozdzielają w sprawozdaniach koszty energii od kosztów
materiałów, będziemy tą pozycję kosztów brać w całości – tak jak podają ją firmy.
Poniżej przedstawimy analizę statystyczną udziału kosztów materiałów i energii w
kosztach operacyjnych. Omówimy rozkład tego udziału w roku 2010 oraz analizę
kwantyli wskaźnika na przestrzeni ostatnich lat na bazie sprawozdań firm.
Określeniu przeciętnego poziomu wskaźnika wśród badanych firm mogą służyć zarówno
mediana, jak i średnia. W naszych analizach wykorzystujemy głównie medianę, gdyż nie
jest ona podatna – w odróżnieniu od średniej – na zakłócenia związane z bardzo małymi
lub bardzo dużymi wartościami skrajnymi rozkładu.
Przypomnijmy również, że kwantyl, to jest wartość danego wskaźnika, która dzieli
zbiorowość firm (dla których w danym roku byliśmy w stanie wyliczyć wartości danego
wskaźnika) na określone liczebnie grupy. W naszym przypadku są to kwantyle: 0,10;
0,25; 0,50 (mediana); 0,75 i 0,90. Zatem, na przykład, wartość kwantyla 0,25 mówi nam,
że poniżej tego poziomu było 25% badanych firm. Wykres ewolucji kwantyli pozwala
nam śledzić zmiany zachodzące w zbiorowości badanych firm, w obszarze, który
ilustruje dany wskaźnik.
Jest jeszcze kilka, bardzo ważnych analitycznie interpretacji wybranych przez nas do
tego typu wykresów pięciu kwantyli. Kwantyl 0,50 jest to klasyczna mediana całego
zbioru. Z kolei kwantyl 0,25 jest jednocześnie medianą dolnej połowy zbioru wartości.
I symetrycznie, kwantyl 0,75 jest jednocześnie medianą górnej połowy tego samego
zbioru. Natomiast kwantyle 0,10 i 0,90 są medianami skrajnych, odpowiednio dolnych i
górnych 20% badanego zbioru wartości wskaźnika. W związku z tym omawiany wykres
ewolucji kwantyli może być rozpatrywany zarówno jako całościowa ewolucja rozkładu,
jak i możemy rozpatrywać każdy z jego pięciu kwantyli indywidualnie.
Z kolei pomiędzy kwantylami 0,25 oraz 0,75 znajduje się dokładnie połowa firm, z
typowymi dla branży wartościami danego wskaźnika, natomiast pomiędzy kwantylami
0,1 i 0,9 znajduje się 80% firm. Jednocześnie oba skrajne kwantyle pozwalają
wyeliminować (analitycznie) najbardziej nietypowe wartości, będące często wynikiem
zdarzeń wyjątkowych w firmach.
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stronie rozkładu znajdują się
Rysunek 3.4. Rozkład wskaźnika udziału kosztów materiałów
głównie firmy, dla których
w kosztach operacyjnych w roku 2010
głównym kosztem operacyjnym
są koszty materiałów i energii
(wskaźnik powyżej 60%) – takich firm jest ponad 9% i są to głównie firmy produkujące
masy bitumiczne lub emulsje.

Dystrybuantę rozkładu wartości wskaźnika udziału kosztów materiałów i energii w
kosztach operacyjnych przedstawiliśmy na Rysunku 3.5. Na osi pionowej są zaznaczone
główne kwantyle. Warto zwrócić uwagę na część środkową dystrybuanty, pomiędzy
kwantylami 25 i 75, która jest prawie liniowa w zakresie 30%-50% wartości wskaźnika.
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Rysunek 3.5. Dystrybuanta rozkładu wskaźnika udziału kosztów materiałów w kosztach operacyjny
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Kwantyl 0,75 o 8 punktów
Rysunek 3.6. Ewolucja głównych kwantyli wskaźnika udziału kosztów
procentowych (z 42,8% do
materiałów w kosztach operacyjnych
50,8%), a kwantyl 0,9 o 11,5
punktu (z 47,8% do 59,3%).
Świadczy to o tym, że przybyło firm specjalizujących się w pracach materiałochłonnych,
co dla branży drogowo-mostowej oznacza głównie firmy produkujące i układające masy
bitumiczne. W ostatnich kilku latach zmiany wskaźnika były już niewielkie, ale na
przykład w grupie firm największych w roku 2010 mediana wskaźnika wzrosła o 5
punktów. Dane szczegółowe całego badania udziału kosztów materiałów całej populacji
firm drogowo-mostowych zamieściliśmy w Tabeli B1 w Dodatku B.

3.2. Rentowność firm drogowych
Jako wskaźnik referencyjny określający rentowność firm drogowych przyjęliśmy
wskaźnik rentowności zysku ze sprzedaży, zdefiniowany następująco:
Zysk ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży

Tak zdefiniowana rentowność służy do oceny efektywności całej podstawowej
działalności firmy. Informuje on o poziomie rentowności osiągniętej z bezpośredniej
działalności operacyjnej oraz ciągłej działalności handlowej. Co ważne, charakteryzuje
się on dużym stopniem porównywalności pomiędzy przedsiębiorstwami – szczególnie
wewnątrz jednej branży – nie jest on bowiem zakłócany działalnością finansową firmy
ani pozostałą działalnością operacyjną.
Również w tym przypadku, do celów analitycznych dokonaliśmy porównania
rentowności praktycznie wszystkich firm drogowo mostowych na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat. Zbadaliśmy ewolucję w czasie zarówno wartości przeciętnej dla całej
zbiorowości (mediany), jak i ewolucję charakterystycznych kwantyli rozkładu.
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Rysunek 3.7. Ewolucja kwantyli rentowności ze sprzedaży

Na Rysunku 3.7 przedstawiliśmy wykres ewolucji kwantyli rentowności zysku ze
sprzedaży dla firm drogowo-mostowych na przestrzeni lat 1996-2010 – czyli dla lat, dla
których dysponowaliśmy pełnymi sprawozdaniami finansowymi.
Jak widać na rysunku, od roku 2006 mediana rentowności ze sprzedaży obniża się
systematycznie i w roku 2010 wyniosła 2,8%. Jest to jeden z najniższych poziomów w
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Rysunek 3.8. Dysrtrybuanta rozkładu wskaźnika rentowności zysku ze sprzedazy
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historii. Niższy poziom rentowności ze sprzedaży był tylko w latach 2000-2001 – czyli
latach kryzysu gospodarczego.
Na Rysunku 3.8 (na poprzedniej stronie) przedstawiliśmy graficznie dystrybuantę
rozkładu wartości wskaźnika rentowności zysku ze sprzedaży w roku 2010 w całej
populacji firm, natomiast dane szczegółowe całego badania rentowności ze sprzedaży
firm drogowo-mostowych zamieściliśmy w Tabeli B2 w Dodatku B.

3.3. Wrażliwość rentowności firm drogowych na ceny materiałów
Kolejnym krokiem naszych badań była analiza wrażliwości rentowności zysku ze
sprzedaży na zmianę cen materiałów. Posłużyliśmy się przy tym badaniu
sprawozdaniami firm za 2010 rok. Jest to ostatni pełny rok, dla którego firmy
opublikowały swoje oficjalne wyniki finansowe. Zbadaliśmy jak zmieniłaby się
rentowność firm pod wpływem zmian cen materiałów, przy założeniu niezmienności
innych pozycji kosztów oraz przychodów. Obliczenia zrobiliśmy dla wszystkich firm i
ich rzeczywistych wyników. Jako wskaźnik obrazujący wrażliwość, przyjęliśmy
wskaźnik udziału firm o ujemnej rentowności w całej populacji firm.
Wyniki badania przedstawiliśmy na Rysunku 3.9. Na osi pionowej jest właśnie udział
firm o ujemnej rentowności, na osi poziomej jest zmiana cen materiałów. Jak widać, dla
zerowej zmiany cen materiałów w roku 2010 było 21% firm o ujemnej rentowności ze
sprzedaży. Gdyby zatem nastąpił nieprzewidywalny dodatkowy wzrost cen materiałów o
7,5% to połowa badanych firm miałaby stratę ze sprzedaży, a przy wzroście cen
materiałów o 20% aż 75% firm branży miałoby stratę ze sprzedaży.
O tym, że takie zmiany cen (w granicach 20%) są realistyczne świadczą nasze badania
dotyczące rzeczywistych zmian cen asfaltów, które opisaliśmy w Rozdziale 2. W
zależności od sposobu wyliczenia zmiany cen (średniorocznie, czy koniec do początku
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Rysunek 3.9. Wrażliwość rentowności ze sprzedaży na zmianę cen materiałów
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okresu) zmiana cen asfaltu wyniosła w roku 2010 4%-16%, a w roku 2011 25%-42%.
Wyniki rzeczywiste potwierdzają odczucia zarządów firm co do zmian cen
podstawowych materiałów do produkcji dróg w ostatnich latach, które badamy corocznie
w Raporcie o firmach drogowych. Według naszych badań ankietowych, w roku 2010
wzrost cen samego asfaltu wyniósł 14%, natomiast w 2011 roku kolejne 25,5%. Są to
wartości bardzo zbliżone do rzeczywistych wyników zmian cen liczonych
średniorocznie.
Jest oczywiste, że firmy o większym udziale kosztów materiałów w kosztach
operacyjnych są bardziej wrażliwe na zmiany cen materiałów. Zbadaliśmy również tę
wrażliwość. Do sporządzenia analizy założyliśmy, że badamy hipotetyczne firmy o
równej rentowności ze sprzedaży na poziomie mediany (2,8%) oraz o różnym udziale
kosztów materiałów. Dla uproszczenia przyjęliśmy 5 typowych wskaźników udziału
kosztów materiałów w kosztach operacyjnych: 20%, 30%, 40%, 50%, 60% – są to
wartości zbliżone do wartości kwantyli charakterystycznych opisanych w Rozdziale
3.1.3.
Na Rysunku 3.10 przedstawiliśmy graficznie wyniki tego badania. Na osi pionowej jest
rentowność ze sprzedaży, na osi poziomej zmiana cen materiałów. Zależność
rentowności od zmiany cen materiałów jest liniowa. Każda linia obrazuje hipotetyczną
firmę z innym udziałem kosztów materiałów w kosztach operacyjnych. Punkt przecięcia
linii z osią poziomą oznacza poziom zmiany cen materiałów, dla którego hipotetyczna
firma wchodzi w stratę ze sprzedaży. Dla mediany (środkowej pogrubionej linii) – czyli
dla udziału kosztów materiałów na poziomie 40% punkt ten jest na poziomie 7%.
Oznacza to dokładnie, że dla firmy, która ma udział kosztów materiałów w kosztach
5,0%

20%
30%
40%
50%
60%

4,0%

Rentowność zysku ze sprzedaży

3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1% 0%
-1,0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%

-2,0%
-3,0%
-4,0%
-5,0%
Zmiana cen materiałów

Źródło: Arcata Partners
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operacyjnych na poziomie mediany branżowej (40%) i zysk ze sprzedaży na poziomie
mediany branżowej (2,8%), przy zmianie cen materiałów o 7% jej zysk maleje do zera.
Niższe linie obrazują hipotetyczne firmy o większych udziałach kosztów materiałów, co
przekłada się na większą wrażliwość zysków na zmianę cen materiałów, natomiast
wyższe linie obrazują firmy o niższym udziale kosztów materiałów, a tym samym niższą
wrażliwość na zmianę cen.

3.4. Wrażliwość rentowności firm drogowych na ceny asfaltu
Finalnym punktem naszych rozważań jest analiza wrażliwości rentowności ze sprzedaży
firm na zmiany cen asfaltów. Koszty asfaltów są tylko częścią pozycji kosztów
materiałów i energii podawanej w sprawozdaniach finansowych. Firmy nie mają
obowiązku podawania takiego rozbicia kosztów w oficjalnych dokumentach.
Zbadaliśmy zatem wybiórczo, z pomocą OIGD, jakie są typowe udziały kosztów
asfaltów w kosztach materiałów. Według otrzymanych informacji udział ten waha się w
dość szerokim zakresie od 5% do nawet 70%. Przy tym specyfiką tego wskaźnika jest
dodatkowo to, że im wyższy udział kosztów materiałów ogółem, tym wyższy też udział
asfaltów w tych kosztach. Jest to związane ze specyfiką branży, w której najbardziej
materiałochłonne prace to właśnie te związane z produkcją mas bitumicznych – czyli
użyciem asfaltu.
Uwzględniając otrzymane dane dokonaliśmy szacunkowego obliczenia dla każdej firmy
kosztów zakupu asfaltów w roku 2010. Dzięki temu mogliśmy z dużym
prawdopodobieństwem oszacować wpływ zmiany cen asfaltów na rentowność firm
branży.
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Wyniki badań ilustruje Rysunek 3.11 (na poprzedniej stronie). Na osi pionowej znajduje
się udział firm u ujemnej rentowności ze sprzedaży, na osi poziomej jest zmiana cen
asfaltów. Krzywa na wykresie obrazuje zatem ile firm wejdzie w stratę przy danej
zmianie cen asfaltów. Na rysunku przedstawiliśmy tylko dodatnią część wykresu,
ponieważ w ostatnich latach mamy do czynienia z systematycznym wzrostem cen
asfaltu. Dla ujemnych zmian cen oczywiście udział firm ze stratami zmniejszałby się.
Zakres zmian cen asfaltów dobrany został zgodnie z badaniami opisanymi w
Rozdziale 2.
Dla zerowej zmiany cen mamy 21% firm o ujemnej rentowności – jest to wartość
rzeczywista dla roku 2010. Dla 20% wzrostu cen asfaltów, ujemną rentowność
osiągnęłaby połowa firm, a dla 50% wzrostu już ¾ firm będzie miało stratę na poziomie
zysku ze sprzedaży. Trzeba tu podkreślić, ze taki wzrost cen jest możliwy, co
udowodniliśmy w Rozdziale 2. Dla kontraktów średniej długości dominanta zmiany cen
asfaltów za ostatnie 3 lata zawierała się bowiem w przedziale 20-25%, a dla kontraktów
długich w przedziale 40-45%.
Jak zatem wynika z naszych analiz, wrażliwość firm drogowo-mostowych na zmianę cen
asfaltów – mierzona spadkiem rentowności ze sprzedaży – jest znaczna. Zwłaszcza jeśli
weźmiemy pod uwagę dotychczasowe wahania cen asfaltów podczas realizacji
kontraktów.
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4.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW

Ceny asfaltów w badanym, ponad trzyletnim okresie znacząco się zwiększyły, przy czym
zarówno ceny asfaltów zwykłych, jak i modyfikowanych ewoluowały w bardzo podobny
sposób. W latach 2009, 2010 i 2011 występowały obniżki cen w pierwszym kwartale
roku, co jednak dla firm drogowych nie miało większego znaczenia, jako że ze względu
na warunki atmosferyczne prace drogowe nie są zazwyczaj w okresie zimowym
prowadzone. Generalnie, z największym wzrostem mieliśmy do czynienia w roku 2011 –
licząc styczeń do stycznia było to +42% (dodatkowo, na początku marca 2012 cena
wzrosła o kolejne +5%). Porównując zaś poziomy cen średniorocznych z trzech
kwartałów, w których toczą się prace drogowe, otrzymujemy wzrosty 2011 / 2010 na
poziomie blisko +29%, a dla 2010 / 2009 na poziomie +15%.
Z analizy zmiany cen asfaltu dla kontraktów różnej długości wynika, że im dłuższy
kontrakt, to owe wzrosty cen asfaltu podczas jego realizacji były większe. Wynik taki
jest konsekwencją generalnie rosnącej tendencji cen asfaltu w Polsce w badanym okresie.
Nie jest to jednak zależność uniwersalna – jeśli ewolucja cen asfaltu byłaby inna, to
zależność ta również kształtowałaby się inaczej. Syntetycznym wynikiem mogą być
dominanty rozkładów zmian cen dla typowych długości kontraktów – otóż podczas
realizacji kontraktów krótkich najczęściej występujący wzrost cen asfaltów zawarty był
w zakresie 10-15%, dla kontraktów średniej długości w zakresie 20-25%, a dla
kontraktów długich było to 40-45%.
Z naszych analiz wynika ponadto bardzo duża wrażliwość zmian cen asfaltu podczas
realizacji kontraktu nawet na niewielkie przesunięcia konkretnej daty przetargu (w
szczególnych przypadkach przesunięcie przetargu tylko o jeden dzień może
spowodować, iż zmiana ceny asfaltu podczas realizacji kontraktu będzie aż o 10 punktów
procentowych mniejsza lub większa). Ponieważ zaś owa konkretna data jest, w pewnym
zakresie, zmienną losową, to w efekcie wielkość zmian cen asfaltów w badanym okresie
jest też zmienną losową. Dodatkowo – jak wynika z naszych analiz – o bardzo
nietypowym rozkładzie. Rozkład ten jest też bardzo rozstrzelony, co jest efektem dużych
różnic w wielkości zmian cen asfaltu w zależności od terminu przetargu. W
konsekwencji, wielkość przyszłej zmiany cen asfaltu (podczas realizacji kontraktu o
danej długości) – nawet jeśli oczekujemy określonego trendu jego ceny – jest w praktyce
nie do przewidzenia.
Analiza rentowności firm wykazała, że poziom rentowności ze sprzedaży firm branży
drogowo-mostowej jest bardzo niski. W roku 2010 mediana rentowności wyniosła 2,8% i
był to poziom tylko niewiele wyższy od historycznych minimów Jednocześnie w roku
2010 aż 21% firm miało stratę na tym poziomie zysków, a dodatkowo, od 2006 roku
rentowność firm systematycznie maleje.
O wadze kosztów materiałów (w tym asfaltów) dla firm branży świadczy struktura
kosztów operacyjnych firm, w której średni udział kosztów materiałów wynosi około
40%. Jeśli dodatkowo wyeliminujemy koszty usług obcych, mające charakter usług
podwykonawców, to średni udział kosztów materiałów w kosztach operacyjnych firm
drogowo-mostowych wzrośnie do około 60%.
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Z przeprowadzonych badań wynika, że przy 10% zmianie cen materiałów już 60% firm
branży miałoby stratę na sprzedaży, zaś przy wzroście cen materiałów o 20% – stratę
miałoby aż 75% firm.
Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę samą zmianę cen asfaltów, to przy wzroście ich
cen o 20% (czyli podobnie jak dominanta dla kontraktów średniej długości) połowa firm
drogowo-mostowych miałaby stratę na sprzedaży, a przy wzroście cen asfaltów o 50%
(czyli podobnie jak dominanta dla kontraktów długich), aż 75% firm generowałoby stratę
na tym poziomie zysków.
Na zakończenie, celem podsumowania analizy wrażliwości, na Rysunku 4.1
przedstawiliśmy procent firm, których hipotetyczna strata na sprzedaży spowodowana
zostałaby wyłącznie wzrostem cen asfaltu. Jak widać, już 17% wzrost ceny asfaltu byłby
przyczyną pojawienia się strat na sprzedaży w 25% firm branży. Zaś gdyby cena asfaltu
wzrosła o 45%, to spowodowałoby to wejście w straty aż połowy firm branży.
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Rysunek 4.1. Procent firm ze stratami ze sprzedaży spowodowanymi wyłącznie zmianą cen asfaltu
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