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Cerere tot mai mare de
construcþii modulare

P
iaþa globalã a cons-
trucþiilor modulare
este prevãzutã sã
creascã de la 75,89
miliarde de dolari
în 2021 la 114,78

miliarde dolari în 2028, datoritã
extinderii activitãþilor de cons-
trucþii în întreaga lume, potrivit
unui raport Fortune Business
Insights.

Sursa aratã cã piaþa construc-
þiilor modulare a însumat 72,11
miliarde de dolari în 2020, iar în
perioada analizatã, adicã pânã
în 2028, aceasta va avea o creºtere
anualã compusã (CAGR) de 6,1%.

Sectorul construcþiilor modu-
lare a beneficiat de o cerere tot
mai mare în întreaga lume dato-
ritã creºterii numãrului de pro-

iecte de clãdiri rezidenþiale ºi
comerciale, susþine Fortune Bu-
siness Insights, subliniind: "Exi-
stã mai multe avantaje ale con-
strucþiilor modulare, precum fle-
xibilitatea, protejarea mediului
etc., care vor stimula creºterea
acestei pieþe".

În plus, noteazã sursa, se ob-
servã o creºtere a numãrului de
proiecte de infrastructurã atât în
zonele urbane, cât ºi în cele ru-
rale, datoritã urbanizãrii rapide
ºi a adoptãrii celor mai noi teh-
nici de fabricaþie, care se pot do-
vedi benefice pentru evoluþia
acestei pieþe. Totuºi, construcþii-
le modulare implicã investiþii
mari ºi o planificare prealabilã
detaliatã, factori care vor limita
creºterea pieþei de profil, atrage

atenþia raportul citat.

Pandemia de Covid a
redus cererea de
construcþii modulare

Pandemia de Covid-19, respec-
tiv mãsurile de lockdown impu-
se la nivel mondial de aceastã
crizã sanitarã, au oprit aproape
toate activitãþile de construcþii
din întreaga lume, generând re-
ducerea cererii de construcþii
modulare în majoritatea þãrilor
din lume, noteazã analiza, care
aminteºte cã afacerile din do-
meniu sunt afectate, din acest
motiv, de prejudicii majore.
Drept urmare, a scãzut numãrul
de proiecte noi de construcþii

rezidenþiale ºi comerciale în tim-
pul pandemiei.

Piaþa construcþiilor modulare
include construcþii permanente
ºi relocabile destinate sectoare-
lor precum comerþ, asistenþã
medicalã, educaþie, instituþii,
ospitalitate etc. Conform sursei,
activitãþile de construcþii modu-
lare au crescut în ultimii ani la
nivelul mai multor industrii - asi-
stenþã medicalã, educaþie, ospi-
talitate -, ceea ce a dus la extin-
derea acestei pieþe.

În plus, potrivit raportului For-
tune Business Insight, construc-
þiile modulare sunt rentabile ºi
necesitã mai puþin timp pentru
executare decât construcþiile
tradiþionale, factori care susþin
creºterea pieþei supuse analizei.
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Totodatã, piaþa este sprijinitã de
numãrul din ce în ce mai mare
de iniþiative guvernamentale le-
gate de infrastructurã în oraºele
metropolitane ºi zonele rurale.

Asia-Pacific, cotã tot
mai mare pe piaþa
construcþiilor
modulare

Regiunea Asia-Pacific îºi va
creºte rapid cota pe piaþa con-
strucþiilor modulare, pe fondul
numãrului mare de construcþii
ecologice, de clãdiri rezidenþiale
ºi comerciale, conform raportu-
lui, care adaugã: "Soluþiile de
construcþii ecologice din acea-
stã regiune au determinat o ce-
rere tot mai mare de construcþii
modulare realizate de compa-
niile de top de pe aceastã piaþã".

Totodatã, sursa anticipeazã cã
ºi America de Nord îºi va extinde

rapid cota pe aceastã piaþã, ca
urmare a creºterii cererii de con-
strucþii modulare în diverse in-
dustrii, cum sunt asistenþa me-
dicalã ºi casele multifamiliale,
iar în Europa, avansul va fi susþi-
nut de eforturile guvernelor de
reducere a emisiilor de gaze cu
efect de serã, care alimenteazã
cererea de construcþii modulare
ecologice.

Principalii jucãtori de pe piaþa
globalã a construcþiilor modula-
re sunt Guerdon Modular Buil-
dings, Red Sea International Co.,
Bouygues Construction, Vinci
Construction Grands Projects,
Skanska AB, Algeco, Katerra, Len-
dlease Corp. Aceste companii se
concentreazã pe adoptarea celor
mai noi metode de construcþie
modularã, care vor stimula
întreg sectorul construcþiilor.

35

Construcþii

Piaþa construcþiilor modulare include
construcþii permanente ºi relocabile
destinate sectoarelor precum comerþ,
asistenþã medicalã, educaþie, instituþii,
ospitalitate etc.


