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RAPORT SERWISU KOMPAS INWESTYCJI

KOMPAS INWESTYCJI
Zespół naszego portalu każdego dnia pracuje nad informacjami dotyczącymi polskiego rynku budowlanego. Sercem serwisu jest baza inwestycji, która sukcesywnie rośnie i pompuje coraz większą ilość informacji na temat projektów budowlanych. To nie tylko cyfry - także realne inwestycje z całej Polski.

PRECYZYJNE DANE
Nasze analizy opierają się na unikalnych danych serwisu Kompas Inwestycji,
wykraczających daleko poza te rejestrowane przez GUS. Obejmują one np. liczbę inwestycji na poszczególnych etapach realizacji i zmieniających etap budowy,
wartość projektów oraz ich kubaturę. Baza danych serwisu Kompas Inwestycji jest
aktualizowana codziennie, posiada podział na województwa oraz największe polskie miasta.

DOKŁADNA DIAGNOZA
Kompleksowo prezentujemy sytuację na rynku budowlanym rozpoczynając od
koniunktury w budownictwie, poprzez pozwolenia na budowę, produkcję budowlano-montażową, kończąc na szczegółowej analizie danych zarejestrowanych
w bazie portalu Kompas Inwestycji. Wskazujemy liczbę obiektów na poszczególnych etapach budowy, omawiamy zlecenia budowlane, prezentujemy zestawienia
najciekawszych inwestycji oraz najaktywniejszych inwestorów i wykonawców.
Nasze dane ujmujemy w podziale na sektory i podsektory rynku.

SZERSZY OBRAZ RYNKU
Prognozujemy sytuację rynku budowlanego z wykorzystaniem informacji pochodzących bezpośrednio z placu budowy, metod jakościowych oraz ilościowych.
W bazie portalu Kompas Inwestycji posiadamy dane, które pozwalają z wyprzedzeniem oszacować dynamikę rynku budowlanego. Wykonujemy prognozy krótkoterminowe, w ujęciu miesięcznym, oraz długoterminowe w ujęciu rocznym, na lata
2017-2020.

Inwestycje sektora niemieszkaniowego, które weszły w etap realizacji, oraz obiekty
zakończone w latach 2013-2016.

dane sprzedaży produkcji
budowlano-montażowej

dane nt. inwestycji
podział na etapy, sektory,
podsektory i województwa
zlecenia
budowlane

główni gracze: inwestorzy,
deweloperzy, wykonawcy

najciekawsze
inwestycje

spółki giełdowe

JAKI JEST RYNEK

JAKI BĘDZIE RYNEK
najważniejsze wydarzenia
w odniesieniu do rynku
budownictwa

prognoza koniunktury,
liczby obiektów

analiza jakościowa oraz prognozy
produkcji budowlano-montażowej

zmiany etapów inwestycji
w ujęciu miesięcznym
dla Polski i jej regionów

perspektywy rozwoju rynku budowlanego
wraz ze scenariuszami prognostycznymi

360 (18%)
zakłady produkcyjne

275 (13,7%)
budynki handlowo-usługowe

266 (13,2%)
obiekty szkolnictwa, edukacji i badań

230 (11,5%)
obiekty sportowe i rekreacyjne

179 (8,9%)

budynki biurowe

151 (7,5%)
obiekty administracji publicznej

139 (6,9%)

hotele i obiekty turystyczne

125 (6,2%)

budynki magazynowe i logistyczne

116 (5,8%)
obiekty służby zdrowia

Rynek niemieszkaniowy, inwestycje w realizacji,
procentowy udział poszczególnych sektorów.

Inwestycje zmieniające etap
- procentowo.

wykończenie 542
stan zero, otwarty surowy 344
instalacje HVAC 125
instalacje wodne, kan. i gazowe 121
instalacje elektryczne 112
instalacje teleinformatyczne 82
organizacja budowy, roboty ziemne 59
instalacje zewnętrzne 41

Inwestycje planowane - sektor mieszkaniowy.
Zlecenia budowlane - szczegółowe
zakresy - rynek niemieszkaniowy.
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