
ANALIZÃ GLOBALDATA, PE FONDUL PANDEMIEI DE COVID-19:

Sectorulmondialal
construcþiilorvascãdea

cu1,4%în2020

U
nul dintre sectoa-
rele afectate de
criza generatã de
pandemia de co-
r onav i r u s , m ai
precis de blocarea

economiei din cauza carantinei,
este cel al construcþiilor, iar o ana-
lizã realizatã luna trecutã de Glo-
balData anticipeazã cã producþia
globalã din construcþii va scãdea
cu 1,4% în 2020.

"Deºi industria construcþiilor a
fost, în unele cazuri, scutitã de re-

stricþii asupra activitãþii, doar câte-
va pieþe majore vor reuºi sã înregi-
streze o creºtere a producþiei, în
2020", potrivit lui Danny Richards,
economist-ºef la GlobalData, care
adaugã: "În pofida pachetelor
uriaºe de stimulare acordate de gu-
verne, a reducerilor semnificative
ale ratelor dobânzii ºi a altor mãsuri
fãrã precedent - luate pe toate pie-
þele majore -, industria construcþii-
lor va fi puternic afectatã de pertur-
barea pe scarã largã a activitãþii
economice ºi de o scãdere probabi-

lã a investiþiilor, proiectele planifi-
cate fiind amânate sau anulate".

GlobalData se aºteaptã ca, în do-
meniul construcþiilor, sectoarele
comercial ºi industrial sã fie cel mai
puternic lovite de efectele pande-
miei, deºi segmentul rezidenþial va
avea la rândul sãu probleme, pe
mãsurã ce activitatea economicã
slãbeºte, iar ºomajul creºte (în pofi-
da dobânzilor scãzute ºi a pachete-
lor de sprijin guvernamental).

"Existã un risc major ca o propor-
þie considerabilã din proiectele
aflate în stadiu incipient din aceste
sectoare sã fie anulate sau cel puþin
puse în aºteptare, urmând sã fie
lansate doar câteva proiecte noi

începând din al doilea trimestru al
anului 2020, pe mãsurã ce firmele
îºi revizuiesc planurile de extinde-
re", subliniazã GlobalData.

Înaintea pandemiei de Covid-19,
estimãrile arãtau cã industria glo-
balã a construcþiilor va creºte cu
3,1% anul acesta. La finele lunii
martie, previziunea a fost modifica-
tã în sens negativ, la un declin de
0,5%, pe fondul impactului pande-
miei estimat la momentul respec-
tiv. Pe mãsurã ce evoluþia pande-
miei a fost una rapidã, iar guverne-
le din întreaga lume au luat mãsuri
severe ca sã împiedice rãspândirea
virusului, GlobalData ºi-a ajustat
din nou previziunea, anticipând un
declin de 1,4% pentru 2020.

Danny Richards mai spune: "Pe
termen scurt, existã un risc major
ca proiectele aflate în execuþie sã
fie oprite din cauza carantinei, a lip-
sei materialelor ºi altor întreruperi
din lanþul de aprovizionare. Proiec-
tele aflate în etapa de pre-construc-
þie vor fi amânate o perioadã lungã
de timp, din cauza întreruperii ope-
raþiunilor de procesare a autoriza-
þiilor de construire, a licitaþiilor ºi
atribuirilor de contracte".

În baza celor mai recente actuali-
zãri ale "mega-proiectelor" urmãri-
te de GlobalData, indicele ajustat
care mãsoarã evoluþia sectorului
mondial al construcþiilor a încetinit
considerabil (CPMI) la 0,39 puncte,
de la 0,46 în ultimul trimestru din
2019. Indicele neajustat a scãzut la
un minim de 0,22, reflectând seve-
ritatea impactului pandemiei de
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Covid-19 asupra proiectelor de
construcþii.

Danny Richards mai afirmã:
"Având în vedere mãsura în care
criza s-a intensificat în toatã lumea
în luna martie ºi faptul cã multe
pieþe majore au încetinit, scorul
CPMI global a scãzut în teritoriu ne-
gativ, ajungând la -0,05".

Producþia din sectorul

construcþiilor din

Europa de Est va

scãdea cu 1,4% anul

acesta, cea din Europa

de Vest - cu 5,1%

Analiza citatã menþioneazã cã ac-
tivitatea din sectorul construcþiilor
din Europa de Est a încetinit semni-
ficativ în 2019, iar în 2020 va fi afec-
tatã sever de impactul pandemiei

de Covid-19. GlobalData preconize-
azã cã declinul din regiune va fi de
-1,4% în 2020.

Moustafa Ali, economist la Glo-
balData, spune: "Perspectivele pen-
tru industria construcþiilor din Eu-
ropa de Est sunt, totuºi, mai puþin
severe decât pentru Europa de
Vest, întrucât regiunea nu a suferit
în aceeaºi mãsurã precum pieþele
majore - Italia, Franþa ºi Spania. Deºi
impactul virusului a fost pânã în
prezent limitat, situaþia din sãnãta-
te se aºteaptã sã se deterioreze în
urmãtoarele luni. Principalele pieþe
de construcþii din Europa de Est vor
suferi o perturbare severã în prima
jumãtate a anului 2020".

Analiza preconizeazã cã sectorul
construcþiilor din Polonia va suferi
perturbãri, deoarece mai mulþi con-
tractanþi care opereazã în þarã au
anunþat închideri ale ºantierelor, ca
rãspuns la focar. GlobalData notea-
zã cã producþia din sectorul con-

strucþiilor din Rusia se va reduce,
deoarece pandemia ºi preþurile
scãzute ale petrolului vor genera
întârzieri ºi anulãri ale proiectelor,
în lunile urmãtoare. În Turcia, sec-
torul construcþiilor va fi afectat în
primele ºase luni din 2020, conform
sursei citate.

Moustafa Ali mai declarã: "Secto-
rul construcþiilor industriale a fost
pânã în prezent cel mai afectat, în
condiþiile în care numeroºi produ-
cãtori auto, spre exemplu, au anun-
þat închiderea uzinelor".

Potrivit sursei, producþia din sec-
torul construcþiilor din Europa de
Vest va scãdea cu 5,1% în 2020, faþã
de un avans de 0,7% în ultimul tri-
mestru din 2019.

Moustafa Ali afirmã: "Guvernele
din aceastã regiune au rãspuns la
pandemia de coronavirus prin im-
punerea unor mãsuri stricte de ca-
rantinã, inclusiv închiderea ºantie-
relor în sectoarele considerate nee-

senþiale. Mai mulþi antreprenori
majori au emis avertismente de
profit, au suspendat plata dividen-
delor cãtre acþionari ºi au redus sa-
lariile personalului, pe fondul
întârzierilor proiectelor ºi al închi-
derilor ºantierelor".

Sursa citatã menþioneazã cã mã-
surile impuse au generat întrerupe-
ri majore în regiune. În Marea Brita-
nie, spre exemplu, unul din cinci
ºantiere au fost închise de la mijlo-
cul lunii martie, iar în Franþa, deºi
industria construcþiilor a fost ex-
ceptatã de la carantinã, proiectele
au fost perturbate semnificativ.
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