
MARKETS AND MARKETS ANTICIPEAZÃ O CREªTERE AGREGATÃ DE 6,94%

Piaþa globalã a aditivilor
pentru construcþii -

estimatã la 28,95 miliarde
de dolari, în 2022

P
iaþa mondialã a aditi-
vilor pentru cons-
trucþii este estimatã
sã creascã de la 20,70
miliarde de dolari în
2017, la 28,95 mi-

liarde de dolari în 2022, în baza
unui avans agregat (CAGR) de
6,94%, potrivit celui mai recent ra-
port publicat de Markets and Mar-
kets.

Analiza anticipeazã cã piaþa de
profil va înregistra o creºtere sem-
nificativã în urmãtorii ani, pe fondul
unei cereri din ce în ce mai mari de
construcþii noi, datoritã urbanizãrii
rapide ºi industrializãrii, cu investiþii

pe scarã largã în sectoarele comer-
ciale ºi de infrastructurã.

Numãrul în creºtere al activitãþilor
de construcþie din economiile
emergente ºi înclinaþia tot mai
mare cãtre metodele de construc-
þie durabile creºte dependenþa de
tehnicile moderne de construcþie,
creând astfel oportunitãþi de
creºtere pentru piaþa aditivilor,
conform sursei.

Analiza aratã cã sectorul comer-
cial a dominat piaþa construcþiilor
în 2016 ºi preconizeazã cã acesta va
fi domeniul cu cel mai rapid avans
în urmãtorii cinci ani. Ca urmare a
urbanizãrii rapide ºi a industrializã-

rii, aceastã piaþã este alimentatã în
mare parte de creºterea cererii de
construcþii noi în întreaga lume.

Investiþiile publice ºi private în
creºtere în sectorul infrastructurii
din economiile emergente din Asia
Pacific, Orientul Mijlociu ºi America
de Sud sunt factori ai acestei
creºteri, potrivit analizei.

Markets and Markets anticipeazã
cã utilizarea aditivilor chimici pen-
tru beton, cum sunt plastifianþii,
agenþii de accelerare, de întârziere,
agenþii de antrenare a aerului ºi
aditivii de impermeabilizare, oferã
flexibilitate proiectanþilor pentru a
modifica ºi îmbunãtãþi proprietãþile

fizice, precum ºi chimice ale beto-
nului.

Piaþa aditivilor chimici atinge cel
mai mare ritm de creºtere datoritã
unor factori care includ rezistenþa
la compresiune, durabilitatea, fini-
sarea suprafeþei ºi rezistenþa la con-
diþiile climatice ºi de lucru severe,
conform specificaþiilor/cerinþelor
de proiectare, fãrã a compromite
calitatea structurii de beton.

Analiza menþionatã aratã cã Asia
Pacific contribuie cu o cotã majorã
pe piaþa globalã a aditivilor pentru
construcþii. Datoritã creºterii indu-
strializãrii, precum ºi a populaþiei
din China, Japonia ºi India, aceste
þãri beneficiazã de o cerere mare de
construcþii rezidenþiale ºi comercia-
le. Urbanizarea rapidã în aceste þãri
necesitã o construcþie mai rapidã ºi
mai ieftinã a clãdirilor ºi fabricilor,
fãrã compromisuri asupra calitãþii,
scrie sursa. În plus, aceasta amin-
teºte cã investiþiile guvernamenta-
le în creºtere în construcþii de infra-
structurã oferã potenþial pentru ex-
tinderea pieþei aditivilor pentru
construcþii din þãrile enumerate.

Cei mai mari producãtori de aditivi
pentru construcþii sunt BASF (Ger-
mania), Sika (Elveþia), Dow (SUA),
W.R. Grace (SUA), RPM Internatio-
nal (SUA), CHRYSO (Franþa), Evonik
Industries (Germania), Mapei (Ita-
lia), Fosroc International (Marea Bri-
tanie) ºi CICO Group (India).

54 BURSA Construcþiilor nr. 3 / 2020

Materiale de construcþii

Piaþa de profil va înregistra o creºtere semnificativã în urmãtorii ani,
pe fondul unei cereri din ce în ce mai mari de construcþii noi, datoritã

urbanizãrii rapide ºi industrializãrii.
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