
BUDOWNICTWO W 2008 ROKU

Produkcja budowlano-montazowa osiagne

la w roku 2007 wzrost na poziomie 15,7 pro

cent. Udzial robót o charakterze inwestycyjnym

w strukturze produkcji budowlano-montazowej

zwiekszylsie o 1,6 pkt. - do 72 proc., natomiast

Polska gospodarka na koniec 2007 odnotowala bardzo wysokie tempo wzrostu gospodar

czego - na poziomie 6,5 procent r/r. Glównym stymulatorem w analizowanym okresie byly

naklady brutto na srodki trwale (+20,4 proc. r/r) oraz spozycie indywidualne (+5,2 proc. r/r).

W roku 2008 prognozowana przez A5M
wielkosc produkcji budowlanej wyniesie

13,4 proc. (r/r), natomiast skala przyrostów w la

tach 2009-2010 to ok. 9,3 proc. rocznie. Na wy

niki budownictwa przeloza sie srodki finansowe

pod przyszle inwestycje, jak równiez fundusze

Wroku 2008 spodziewamy sie spowolnienia tem- ich dynamika wyniosla 18,3 proc. in plus. Rok unijne przeznaczone na modernizacje infrastruk-

pa wzrostu gospodarczego do poziomu 5,4 proc. 2007 w budownictwie zamknal sie wynikiem po- tury drogowej. W tym miejscu podkreslic nalezy,

(r/r).Mniejsza dynamika wzrostu gospodarczego nizej naszych oczekiwan; spodziewalismy sie pobi- iz motorem polskiej gospodarki sa wlasnie in-

podyktowana bedzie wysoka baza • westycje, wspomagane konsumpcja
odniesienia z roku poprzedniego, Dynamika produkcji budowlano-montazowej w latach 2000-2010 indywidualna. Obecnie potrzebna

jak równiez ujemnym wkladem im- 20 jest nowelizacja prawa budowlane-

portu w tworzeniu PKB,co jest skut- r ~7 go przyspieszajaca okres rozpoczecia

kiem duzego przyspieszenia nakla- 15 ~4-'-.- inwestycji. Rzad ma w planach zli-
dów inwestycyjnych (+ 18,6 proc. J ~~,7 8,9- kwidowanie pozwolenia na budowe;

r/r)w przemysle i budownictwie. 10 71 -- ..• zgodnie z nowymi przepisami inwe-
Analizy rynku prowadzone przez 5 , stor bedzie musial jedynie otrzymac
agencje ASM - Centrum Badan 2000 2001 2002 2003 20011 2005 2006 2007 2008' 2009' 2010' zgode urbanistyczna· Dodatkowo

iAnaliz Rynku Sp. Z,O.o. pozwo- o\./.. projekt Ministerstwa Infrastruktury

lilyna stworzenie prognoz rozwoju -5 -2 o , -o zaklada, ze grunty przeznaczone podbudownictwa w Polsce na 2008 rok. '\.. ~, -5, urbanizacje zostana automatycznie

Prognozy te skupiaja sie glównie -10 -9 g-- odrolnione. Jednak nasz wariant

na produkcji budowlano-montazo- -15 ,-10,5 prognostyczny na lata 2009-2010

wej, która chyba najlepiej oddaje _ Produkcja budowlano-montazowa *prognoza ASM zostal skorygowany w dól, glównie
kondycjecalego sektora. ze wzgledu na niedobór wykwalifiko-

cia rezultatu z roku 2006. Podkreslic jednak nalezy, wanych pracowników. Pozostaje pytanie co zro-

iz "budowlanka" osiagnela dwucyfrowy wzrost bic, aby nasz rynek pracy byl w jakims stopniu

dwa lata z rzedu. W swietle obecnej korzystnej konkurencyjny z pozostalymi krajami UE, glównie

sytuacji gospodarczej kraju, a wiec znacznego z Wielka Brytania i Irlandia. Aby letnie igrzyska

wzrostu inwestycji wszystko wskazuje na dalszy w Londynie w 2012 roku nie zabraly nam rak

rozwój tegoz sektora. do pracy potrzebnych przy Euro 2012. (red.)
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