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"Amerykanie znów buduja do

my" (PB z 21.07.2009), stano

wia pozytywny sygnal dla rynku

nieruchomosci nie tylko w Sta

nach Zjednoczonych, ale rów

niez - podobnie jak kryzys finan

sowy - odbija sie, tyle ze tym ra

zem pozytywnym echem, na kra

jach europejskich.

D7iekujemy 70 ro7mowe i 7n

pms70my nns7ych czytelników

do 7npoznnnin sie z wyniknm"

mnkingu. które pr7edstnwim\

w nnstepnym numer7e nn~7e

go kwartnlnika

www."m-p","'.oom.p' ••

Jest to realizowane przez AS'"

badanie, którego celem jest ~

róznianie kazdego roku najle;:

szych marek budowlanych obec

nych na polskim rynku oraz dy:;

trybutorów materialów budo ••••

lanych. Rankingi te sa bardz

waznym podsumowaniem efe!

tów dzialan za dany rok, pon~,=

waz sporzadzane sa na podsl2

wie badan marketingowych, cz:

opinii i odczuc uczestników ry-

ku budowlanego.

Ranking obejmuje zwykle sz,=

reg kategorii asortymentowyc.

gdzie w kazdej wybierane sa 11C.

lepsze marki. Ponadto wylani,=

na jest Budowlana Marka Rok!: 

ta jedyna, wyrózniajaca sie na :'~

wszystkich, bez wzgledu na kc

tegorie.

Nagrody - statuetki oraz dyp.:

my - wreczane sa na uroczys:~

Gali podczas Miedzynarodowy'"";

Targów Budownictwa Budma.

Nn wstepie wspominnlismy

o orgnni70wnnej przez Pnnstwn

ngencje konferencji MRB

Prosimytnk7e o kilko slów nn te

mnt innego Pnnstwn pr7edsie

wziecin, jnkim jest Rnnking

Morek Budowinnych?
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gorzej firmy z sektora MSP, które

stanowia ponad 95% wszystkich

firm sektora.

Najdokuczliwszymi barierami

dla przedsiebiorstw budowla

nych jest odczuwalna konkuren

cja na rynku, na co wskazalo az

6 z 10 badanych firm.

Dla co drugiego przedsiebior

cy z branzy problem stanowia

koszty zatrudnienia oraz niedo

stateczny popyt. I wlasnie waga

tego ostatniego czynnika wzrosla

w najwiekszym stopniu w stosun

ku do sytuacji sprzed roku (49,3%

wskazan w tym roku w stosunku

do 20,5% w roku ubieglym).

Optymistyczna jest natomiast

zadeklarowana przez wykonaw

ców prognoza czynników ksztal

tujacych klimat koniunktury w bu

downictwie, co, miejmy nadzieje,

znajdzie w konsekwencji odbicie

w ogólnym wyniku produkcji bu

dowlanej podsumowujacej caly
2009 rok.

Niestety, niekoniecznie sytu

acja w polskim wykonawstwie

znajduje przelozenie na kondycje

firm produkujacych materialy bu

dowlane. Bo dla przykladu, staty

styka dotyczaca mieszkan nie jest

juz tak imponujaca, a, jak wiado

mo, dla czesci przynajmniej pro

ducentów inwestorzy indywidual

ni stanowia glówny target.

Pozostaje miec nadzieje, ze

takie doniesienia prasowe jak:
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Bariery dzialalnosci przedsiebiorstw
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koszt)'materialów
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Zr6dlo: opracowanie ASM na podst-l- danych GUS

niedobór 'prutu, matel"lal6w
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to zaznaczyc, ze nie nalezy gene

ralizowac i wkladac wszystkich

firm do jednego worka. Niektórzy

w kryzysie upatruja plusów i wy

korzystuja zaistniala sytuacje Gak

chociazby przejecie mniejszych,

gorzej radzacych sobie albo nie

radzacych w kryzysie zakladów).

Wydaje sie jednak, ze kry

zys wciaz nie chce do nas tra

fic - i dobrze! Zanotowany

w sierpniu br. wzrost PKB o 1,1 %

to bardzo dobry wynik - zasko

czyl nawet najwiekszych optymi

stów i jest to dla naszej gospo

darki swiatelko w tunelu. Tym

bardziej, ze Polska jest jedynym------------~

w tym regionie Europy krajem,

który tak pomyslnym wynikiem

moze sie pochwalic!

Optymistyczne sa równiez da

ne statystyki publicznej, mówia

ce o tym, ze branza budowla

na powoli odreagowuje spad

ki. Wyniki pierwszego pólro

cza wskazaly na poprawe sytu

acji przynajmniej firm wykonaw

czych. Nie tylko produkcja bu

dowlano-montazowa odnotowa

la 1,4% wzrost, ale równiez po

prawily sie nastroje firm budow

lanych obrazowane wskaznika

mi ogólnego klimatu koniunktury

w budownictwie oraz progno

zach na najblizszy okres. Najko

rzystniej sytuacje oceniaja przed

siebiorstwa najwieksze (250 i wie

cej pracowników), zdecydowanie

toring Rynku Bu-

Mysle, ze byl to

dosc trudny i za

skakujacy rok. Po

wielkim boomie w 2007 roku

i dalszych oczekiwaniach na

stabilny rozwój przyszedl kry

zys. Wiadomo bylo, ze gospo

darka na swiecie przezywala

juz w 2008 r. trudne momenty,

ale polskie budownictwo nie do

konca wierzylo, ze kryzys siegnie

i nas. Jeszcze podczas ubieglo

rocznego spotkania z przedsie

biorcami budowlanymi podczas

konferencji MRB mówiono, ze

kryzys raczej nam nie grozi, ze

wciaz jest duze zapotrzebowanie

na uslugi i produkty budowlane

i nie przewidywano realnego za

grozenia zalamania sie koniunk

tury. Teraz mozemy powiedziec,

ze branza trwa w bezruchu.

Przeczekanie, wyczekiwanie, za

stój - to najczesciej pojawiaja

ce sie w rozmowach z klientami

z branzy strategie na biezaca sy

tuacje w sektorze. Natomiast war-
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27 pazdziernika br. odbyla

sie dwunasta edycja konfe

rencji_

r;r;m["II:l'~'Jest to dorocznie

organizowane przez agencje

ASM - Centrum Badan

i Analiz Rynku wydarzenie

podsumowujqce wyniki

branzy. Jaki byl ten rok dla

budownictwa w Polsce?

O opinie poprosilismy Ponio

Sylwie Prosniewskq. Dyrek

tor D7inlu Projektów Wln

snych. ASM


