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Rynek Betonu Towarowego (kwartały krocząco) 2008 - 2011

			

2008			

zmiana kwartalna
54% 3%
zmiana kwartalna			
(liczona rok do roku)

2009				

2010		

2011

-19% -49% 102% 9% -25% -52% 166% 18% -27% -31%
-34% -14% -9% -15% -20% 5% 13% 10% 57%

* Dane wyliczone na bazie danych SPC

Rynek produkcji betonu za 1 kwartał 2011 zamknął się ilością 3.226 t m³, co oznacza porównując do roku 2010 wzrost o 57%.
Q1 ‘11 jest 4-tym z kolei kwartałem poprawy wyniku (Q2 ’10 +5%, Q3 ’10 +13%, Q4 ’10 +10%, Q1 ’11 +57%) w odniesieniu
do roku ubiegłego, co potwierdza trwałość poprawy koniunktury w branży producentów betonu towarowego, a dodatkowo
zakończenie Q1 ’11 pokazuje, że w kolejnych kwartałach pozytywny trend powinien być przy najmniej utrzymany. Na bazie
bardzo dobrego wyniku Q1 można szacować, iż dynamika rynku w całym 2011 roku będzie się kształtowała w przedziale 1214% względem 2010, gdzie do realizacji takiego scenariusza potrzebna jest dynamika 6,2-8,5% w pozostałych 3 kwartałach br.
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Rynek Betonu Towarowego (marzec) 2006 - 2011

zmiana roczna			

122%		

1%		

-16%

0%

32%

* Dane wyliczone na bazie danych SPC

Produkcja ilościowa w miesiącu marcu 2011 wyniosła 1.654 t m³, co jest rekordowym rezultatem na przestrzeni 6 lat objętych analizą, wzrost o ok. 11% w odniesieniu do rekordowego marca w roku 2008. W porównaniu do marca roku ubiegłego dynamika produkcji wyniosła +32%. Wyniki marca są o tyle istotne, że jest to miesiąc, które w minimalnym stopniu
obarczone są warunkami pogodowymi i przez to w sposób rzetelny przedstawiają poziom koniunktury wśród producentów
betonu towarowego.
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