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Piaþa mondialã
a roboþilor pentru
construcþii se va
apropia de 8 miliarde
de dolari în 2027
l Creºterea anualã compusã a sectorului va fi de 23,3%

I
ndustria globalã a roboticii pentru cons-
trucþii a generat 2,45 miliarde de dolari
în 2019 ºi este estimatã sã ajungã la 7,88
miliarde de dolari în 2027, în urma unei
creºteri anuale compuse (CAGR) de
23,3% din 2020 pânã în 2027, potrivit

unei analize Allied Market Research.
Conform acesteia, calitatea, productivitatea ºi

siguranþa îmbunãtãþite, respectiv adoptarea im-
primãrii 3D în industria construcþiilor determinã
creºterea pieþei globale a roboticii pentru con-
strucþii. Însã, preþurile mari ale echipamentelor
limiteazã creºterea pieþei. Pe de altã parte, apari-
þia automatizãrii în sectorul construcþiilor prezin-
tã noi oportunitãþi în urmãtorii ani, conform
Allied Market Research.

În 2020, fabricarea echipamentelor robotizate
a fost opritã din cauza mãsurilor de lockdown
impuse de guvernele din lume. Sursa aminteºte
sã s-a resimþit lipsa lucrãtorilor suficienþi, a mate-
riilor prime, respectiv întreruperea lanþului de
aprovizionare. Dar, activitatea de producþie din
domeniu se reia încet-încet, pe mãsurã ce guver-
nele eliminã restricþiile, astfel cã cererea este

aºteptatã sã creascã în perioada post-lockdown.

Segmentul de supraveghere,
lider pe piaþa roboticii de
construcþii

Allied Market Research menþioneazã cã seg-
mentul de supraveghere a reprezentat mai mult
de patru cincimi din piaþa globalã a roboticii de
construcþii în 2019 ºi, conform estimãrilor, acesta
îºi va menþine poziþia de lider în perioada anali-
zatã. Evoluþia se datoreazã utilizãrii pe scarã lar-
gã a dronelor pentru supravegherea ºantierelor
de construcþii.

Cu toate acestea, sursa preconizeazã cã seg-
mentul de imprimare 3D va înregistra cea mai
mare creºtere anualã compusã, de 45,4%, din
2020 pânã în 2027, datoritã unui grad de
conºtientizare tot mai mare privind aceastã
tehnologie.

Segmentul rezidenþial îºi
menþine poziþia dominantã în
privinþa veniturilor

Segmentul rezidenþial a avut cea mai mare
cotã de piaþã în 2019, respectiv mai bine de
douã cincimi din piaþa globalã a roboticii de
construcþii, iar analiza estimeazã cã acesta îºi va
menþine dominaþia în ceea ce priveºte veniturile
pe toatã perioada avutã în vedere. Mai mult, sur-

sa estimeazã cã acest segment va avea cea mai
rapidã creºtere CAGR a veniturilor, de 23,9%, din
2020 pânã în 2027, ca urmare a utilizãrii tot mai
extinse a echipamentelor de automatizare în ac-
tivitãþile de construcþii rezidenþiale.

Asia-Pacific a generat peste
douã cincimi din piaþa globalã
a roboticii de construcþii

În funcþie de regiune, Asia-Pacific, care este ur-
matã de America de Nord, a deþinut cea mai
mare cotã de piaþã în 2019, contribuind la mai
mult de douã cincimi din piaþa globalã a roboti-
cii de construcþii. Analiza preconizeazã cã
Asia-Pacific îºi va pãstra statutul de lider al ace-
stei pieþe pânã în 2027 ºi va avea o creºtere
CAGR de 26% în perioada analizatã. Aceastã
evoluþie se datoreazã adoptãrii pe scarã largã a
echipamentelor automate în activitãþile de con-
strucþii.

Cei mai importanþi jucãtori de pe piaþa roboti-
cii pentru construcþii sunt, conform sursei:
Advanced Construction Robotics, Beijing Borui
Intelligent Control Technology Co., Branch Tec-
hnology, Brokk Group, Built Robotics Inc., Conjet
AB, Construction Robotics, DJI, Kewazo GmbH,
Yingchuang Building Technique Shanghai Co.
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Segmentul de imprimare 3D va
înregistra cea mai mare creºtere
anualã compusã, de 45,4%, din
2020 pânã în 2027, datoritã unui
grad de conºtientizare tot mai
mare privind aceastã tehnologie.



60  BURSA Construcþiilor nr. 2 / 2021

Tendinþe


