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Największym
importerem
są Włochy
Zahamowana tendencja spadkowa, jednak
wciąż trudno mówić o zdecydowanym
odwróceniu tego trendu.

Linię przetarcia obsługuje tylko sześciu pracowników.

Spółka BIOFACTORY
z Biecza, która
19 września
zadebiutowała
na giełdzie, jest w fazie
restrukturyzacji
i przechodzenia
od produkcji prostych
wyrobów drzewnych
do bioenergetyki.
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Nawet w Bieczu, niewielkim miasteczku
między Gorlicami a Jasłem (Małopolska),
nie warto pytać o siedzibę spółki BIOFACTORY. Bezpieczniej pytać o „tartak”, a najlepiej o byłe Zakłady Drzewne Przemysłu
Węglowego, istniejące tam przez prawie
pół wieku, do 2001 r. Tak naprawdę nazwa Biofactory SA obecnie najlepiej znana jest na rynku… giełdowym, ponieważ
19 września akcje niewielkiej spółki z Biecza zadebiutowały na rynku alternatywnym NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych. Spółka wprowadziła na parkiet
1 mln 902 tys. walorów serii A i B. Ä s. 14

Sytuacja na europejskim rynku parkietów drewnianych
wciąż nie jest jednoznaczna. Wprawdzie w ostatnich
dwóch latach została zahamowana trwająca od 2008 r.
tendencja spadkowa w produkcji tych wyrobów, jednak wciąż trudno mówić o zdecydowanym odwróceniu
tego trendu.
Według najnowszych dostępnych danych Europejskiej
Federacji Przemysłu Parkietowego (FEP), w 2011 r. nastąpił
zaledwie 0,6-proc. wzrost produkcji w porównaniu z rokiem
poprzednim (do nieco ponad 70 mln m²), natomiast sprzedaż
tych wyrobów spadła o 1,6 proc. (do 91,5 mln m²). W stosunku do rekordowego 2007 r. produkcja parkietów drewnianych w krajach należących do FEP nadal była w ubiegłym
roku niższa o 30 proc., a sprzedaż – o 18,5 proc.
O braku stabilności mogą świadczyć również znaczące
różnice w dynamice produkcji i sprzedaży w poszczególnych krajach, a także zmiany w sytuacji rynkowej zachodzące niemal z kwartału na kwartał. W 2011 r. największy
wzrost produkcji odnotowano w Holandii (31,6 proc.). Niewiele słabsza dynamika produkcji wystąpiła na Węgrzech
(29,1 proc.). Natomiast najgłębszy spadek produkcji stał
się udziałem Hiszpanii (o 13,8 proc.), a następnie Belgii
(-7,9 proc.), Niemiec (-5,9 proc.) i Czech (-5,8 proc.).
Największym europejskim producentem parkietów podłogowych pozostała Polska. Jej udział w ogólnej produkcji
tych wyrobów na Starym Kontynencie w ub.r. wyniósł 17,6
proc. Wyraźnie wyprzedziliśmy drugie pod tym względem
Niemcy – 14,6 proc. oraz trzecią Szwecję – 13,2 proc. Ä s. 18
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Ä domów rocznieych. Ä s. 42

Ä domów rocznieych. Ä s. 42

