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Industria globalã a
construcþiilor va ajunge
la 10,5 trilioane de dolari
în 2023

I
ndustria mondialã a cons-

trucþiilor va atinge aproxi-

mativ 10,5 trilioane de dola-

ri pânã în 2023, în baza unei

creºteri anuale agregate de

4,2% din 2018 pânã în 2023,

conform unei analize realizate de

Research & Markets.

Sursa menþioneazã cã viitorul in-

dustriei globale a construcþiilor ara-

tã bine, cu oportunitãþi în dome-

niul rezidenþial, cel nerezidenþial ºi

în infrastructurã. Motoarele princi-

pale pentru expansiunea acestei

pieþe sunt, conform Research &

Markets, sporirea numãrului de lo-

cuinþe ºi extinderea infrastructurii

datoritã urbanizãrii, respectiv

creºterii populaþiei.

Tendinþele emergente care au un

impact direct asupra dinamicii in-

dustriei construcþiilor includ cere-

rea în creºtere de construcþii ecolo-

gice (în vederea reducerii ampren-

tei de carbon), de dispozitive de

blocare a podurilor pentru a îmbu-

nãtãþi durata de viaþã a structurilor,

crearea sistemelor informatice pen-

tru un management eficient al clã-

dirilor ºi utilizarea de materiale

compozite polimerice armate cu

fibre pentru reabilitarea structurilor

îmbãtrânite, potrivit studiului.

Analiza anticipeazã, pe baza unor

cercetãri cuprinzãtoare, cã seg-

mentul rezidenþial ar trebui sã pre-

zinte o creºtere peste medie în pe-

rioada prognozatã. Astfel, conform

Research & Markets, în cadrul indu-

striei globale a construcþiilor, se

aºteaptã ca segmentul rezidenþial

sã rãmânã cel mai mare.

Sursa preconizeazã cã regiunea

Asia-Pacific va rãmâne cea mai

mare piaþã în domeniul construcþii-

lor, în perioada analizatã, în princi-

pal pe fondul urbanizãri i în

creºtere, al cheltuielilor mai mari

pentru dezvoltarea infrastructurii ºi

al proiectelor de locuinþe la preþuri

accesibile.

Conform analizei, finanþarea pro-

iectelor de construcþii rezidenþiale

este disponibilã ca urmare a îmbu-

nãtãþirilor fundamentelor pieþei,

cum sunt ratele mici ale dobânzii.

Germania va cheltui
6 miliarde de euro în
2021 pentru creºterea
eficienþei energetice
în clãdiri

Germania, cea mai mare econo-

mie europeanã, susþine mãsuri

pentru creºterea eficienþei energe-

tice în clãdiri, cu subvenþii ºi stimu-

lente în valoare de 6 miliarde de

euro (7,2 miliarde de dolari) în acest

an, conform Reuters.

Peter Altmaier, ministrul Econo-

miei de la Berlin, spune cã mãsurile

susþinute de guvernul federal includ

programe de modernizare a clãdiri-

lor existente, cu o izolaþie mai bunã

ºi sisteme de încãlzire mai eficiente.

"Sectorul construcþiilor este un

factor important, dacã vrem sã fa-

cem tranziþia energeticã un suc-

ces", afirmã oficialul german.

Impulsul financiar dat sectorului

locuinþelor ar trebui sã ajute cea

mai populatã þarã din Europa sã se

îndrepte spre realizarea obiectivu-

lui sãu de a deveni neutrã din

punct de vedere climatic pânã în

2050 ºi, prin aceasta, sã îºi atingã

obiectivele mai ample de protecþie

a climei în urmãtoarele trei decenii.

Modul de modernizare a locuin-

þelor ar putea, totuºi, creºte costul

vieþii pentru germani, deoarece,

prin lege, proprietarii pot transfera

cheltuielile cu investiþiile prin

creºterea chiriilor, conchide sursa.
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