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Piaþa materialelor
de construcþii verzi
va creºte cu 11,8%

pânã în 2023
l Jucãtorii majori din domeniu: Wienerberger,
DuPont, LG Hausys, Pittsburgh Corning, Saint-Gobain,
Alumasc Group, Bauder, Homasote ºi Johnson Controls

Piaþa materialelor de construcþii

verzi a însumat 156,17 miliarde de

dolari în 2014 ºi este estimatã sã

ajungã la aproximativ 426,35 miliar-

de de dolari în 2023, în urma unei

creºter i compuse (CAGR) de

11,81%, conform analizei Qurate

Business Intelligence, preluatã de

openpr.com.

Pentru comparaþie cu sectorul ma-

terialelor de construcþii convenþio-

nale, cele verzi sunt mult mai renta-

bile, sigure ºi ecologice, potrivit Qu-

rate Business Intelligence.

Materialele folosite în clãdirile verzi

sunt reciclabile ºi au un efect pozitiv

asupra mediului, noteazã analiza,

adãugând cã piaþa de profil este im-

pulsionatã de creºterea gradului de

conºtientizare privind poluarea tot

mai mare a mediului ºi calamitãþile,

de costurile operaþionale ºi de între-

þinere scãzute ale clãdirilor verzi,

respectiv de reglementãrile privind

emisiile de carbon.

Clãdirile convenþionale folosesc

cantitãþi mari de energie, apã ºi ma-

terii prime pentru construcþie ºi

funcþionare, care emit cantitãþi mari

de gaze cu efect de serã ºi produc,

de asemenea, o cantitate mare de

deºeuri din construcþii ºi demolãri,

precizeazã analiza.

Conform studiului, cei mai impor-

tanþi jucãtori de pe piaþa materiale-

lor de construcþii verzi sunt Wiener-

berger, DuPont, LG Hausys,

Pittsburgh Corning, Saint-Gobain,

Alumasc Group, Bauder, Homasote

ºi Johnson Controls.

Analiza aduce în atenþie faptul cã

produsele solare deþin cea mai mare

cotã pe piaþa materialelor de con-

strucþii verzi, urmate de sistemele de

încãlzire sau rãcire. Materialele pen-

tru interior constau, în principal, în

sisteme izolatoare ºi podele, iar cele

de exterior - în faþade, uºi, ferestre.

Potrivit studiului, segmentul clãdi-

rilor verzi nerezidenþiale creºte

într-un ritm mai rapid, piaþa de profil

fiind totodatã mai mare, în condiþiile

în care gradul de conºtientizare cu

privire la impactul materialelor de

construcþie convenþionale asupra

mediului este tot mai mare, la fel

nevoia de dezvoltare durabilã.

Analiza mai aratã cã America de

Nord dominã piaþa materialelor de

construcþii verzi, iar pânã în 2023

vom asista la o expansiune impor-

tantã în regiunea Asia-Pacific, în

baza activitãþilor din infrastructurã.

Studiul aminteºte cã Europa a im-

pus norme stricte în materie ºi a

început sã extindã utilizarea practicã

a materialelor verzi de construcþii.
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Analiza mai aratã cã America de Nord dominã piaþa

materialelor de construcþii verzi, iar pânã în 2023 vom

asista la o expansiune importantã în regiunea

Asia-Pacific, în baza activitãþilor din infrastructurã.
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