
PREVIZIUNI ALLIED MARKET RESEARCH:

Piaþa mondialã a
construcþiilor de piscine
va trece de 7 miliarde
de dolari în 2027
l Pandemia de Covid-19 a oprit sau încetinit aceste construcþii
l Segmentul piscinelor din beton are cea mai mare cotã pe piaþa
de profil

P
iaþa globalã a cons-
trucþiilor de piscine
se situa la 6,77 mi-
liarde de dolari în
2019 ºi este aºtep-
tatã sã ajungã la

7,39 miliarde de dolari în 2027,
în baza unei creºteri anuale
compuse (CAGR) de 3,8% din
2020 pânã în 2027, conform
unei analize realizate de Allied
Market Research.

Studiul menþioneazã cã aceas-
tã evoluþie are la bazã creºterea
numãrului de sãli de sport, cen-
tre de sãnãtate ºi hoteluri de lux.
Totodatã, pe piaþa construcþiilor
de piscine existã noi oportunitã-

þi în contextul implementãrii
Internet of Things (IoT - Interne-
tul obiectelor, un concept care
presupune folosirea Internetu-
lui pentru a conecta între ele
diferite dispozitive, servicii ºi
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sisteme automate).
Cu toate acestea, Allied Market

Research aduce în atenþie faptul
cã extinderea pieþei de profil
este limitatã de costurile ridica-
te ale construcþiilor ºi procesului
de întreþinere.

Analiza subliniazã cã pande-
mia de Covid-19 a afectat piaþa
construcþiilor de piscine dupã
cum urmeazã:

- lansarea proiectelor noi ºi fi-
nalizarea celor în curs fie au fost
oprite, fie au încetinit din cauza
mãsurilor de lockdown impuse
de guverne;

- sãlile de sport ºi cluburile
sportive au fost închise pentru
evitarea rãspândirii Covid-19,
ceea ce a dus la oprirea con-
strucþiilor de piscine noi în
aceste unitãþi;

În perioada post-lockdown, au
fost eliminate mai multe restric-

þii, iar activitãþile de construcþie
a piscinelor au fost reluate în sãli
de sport, cluburi sportive ºi
clãdiri rezidenþiale.

Potrivit Allied Market Research,
dupã materialul din care sunt fã-
cute, piscinele din beton au
avut cea mai mare cotã - aproa-
pe trei sferturi din toatã piaþa
construcþiilor de piscine în 2019
- ºi se preconizeazã cã acestea
îºi vor menþine poziþia de lider
pânã în 2027. Cu toate acestea,
segmentul piscinelor din fibrã
de sticlã este aºteptat sã aibã
cea mai mare creºtere compusã
anualã, de 5,3%, din 2020 pânã
în 2027.

În funcþie de tipul de construc-
þie, analiza estimeazã cã seg-
mentul suprateran manifestã
cea mai rapidã creºtere CAGR,
de 4,3%, din 2020 pânã în 2027.
Însã, segmentul intrateran (pis-

cine în pãmânt) a avut cea mai
mare cotã, cu mai mult de patru
cincimi din piaþa globalã a con-
strucþiilor de piscine în 2019,
fiind aºteptat sã îºi menþinã
statutul de lider pânã în 2027.

Dupã regiune, noteazã analiza,
America de Nord a avut cea mai
mare pondere pe piaþa de profil
în 2019, cu aproape trei cincimi,
ºi va aduce, în continuare, cea
mai mare contribuþie în privinþa
veniturilor în toatã perioada
avutã în vedere.

Cu toate acestea, studiul pre-
conizeazã cã regiunea LAMEA
(America Latinã, Orientul Mijlo-
ciu ºi Africa) va înregistra cea

mai mare creºtere CAGR, de
5,2%, în perioada 2020-2027, în
domeniul menþionat.

Jucãtorii cheie de pe piaþa
construcþiilor de piscine sunt,
potrivit sursei, Aloha Pools Ltd.,
Concord Pools & Spas, Aquama-
rine Pools, Millennium Pools
Pvt. Ltd., Leisure Pools, Natare
Corp., Myrtha Pools, Presidential
Pools, Platinum Pools, Spas &
Patio, Southern Poolscapes.
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În perioada post-lockdown au fost
eliminate mai multe restricþii, iar activitãþile
de construcþie a piscinelor au fost reluate în
sãli de sport, cluburi sportive ºi clãdiri
rezidenþiale.
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