
ANALIZÃ MARKET RESEARCH FUTURE

Piaþa construcþiilor
uscate va depãºi
102 miliarde dolari
în 2027
lDomeniul va avea o creºtere anualã compusã de 5,1%,
în perioada 2020 - 2027

P
iaþa globalã a cons-
trucþii lor uscate,
evaluatã la 79,7 mi-
liarde de dolari în
2019, este aºtep-
tatã sã ajungã la

102,8 miliarde de dolari în 2027,
în baza unei creºteri anuale

compuse (CAGR) de 5,1% în pe-
rioada 2020 - 2027, conform
unei analize Market Research
Future.

Aceasta menþioneazã cã per-
spectivele pieþei construcþiilor
us c ate s un t p r o m i þãto ar e ,
creºterea sa fiind susþinutã de

factori precum extinderea po-
pularitãþii betonului uscat în ul-
timii ani. În plus, adoptarea la
scarã tot mai largã a metodelor
de construcþie uscatã pentru
construcþiile comerciale, alãturi
de creºterea economiei globale
ºi realizarea de investiþii sub-

stanþiale în dezvoltarea indus-
triei construcþiilor, influenþeazã
sectorul analizat.

Potrivit Market Research Futu-
re, piaþa va accelera ºi mai mult
în viitorul apropiat, în baza cere-
rii mari ºi a adoptãrii tehnicilor
de construcþie uscate în ridica-
rea clãdirilor verzi ºi a structuri-
lor durabile.

Tehnica de construcþie
uscatã - pionierul
standardelor globale
în construcþiile
premium

Tehnica de construcþie uscatã
(Dry Construction Technique -
DCT) se referã la metodele avan-
sate de construcþie utilizate
pentru reducerea consumului
de beton ºi impactul acestuia
asupra mediului. Tehnica de
construcþie uscatã este, con-
form sursei, pionierul standar-
delor globale în construcþiile
premium. DCT implicã utilizarea
de piese de construcþii uºoare,
cum sunt pereþii interiori, tava-
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nele ºi podelele din plãci tencui-
te sau din microfibrã, asamblate
în momentul instalãrii.

Metoda de construcþie uscatã
câºtigã popularitate faþã de cea
cu alte materiale din beton, da-
toritã cererii crescânde de ren-
tabilitate, durabilitate ridicatã,
uºurinþã în întreþinere ºi econo-
mii de costuri.

Industria de profil,
susþinutã de iniþiative
guvernamentale

Iniþiativele guvernamentale
care sprijinã promovarea utilizãrii,
adoptarea ºi investiþiile în tehnici-
le avansate de construcþie în pro-
iectele de dezvoltare a infrastruc-

turii sunt factori care genereazã
creºterea segmentului construc-
þiilor uscate, potrivit Market Rese-
arch Future, care adaugã: "Mai
mult, investiþiile majore în cerce-
tare ºi dezvoltare realizate de
companiile de specialitate confir-
mã extinderea construcþiilor
uscate. Þãrile emergente au nu-
meroase oportunitãþi neexploa-
tate pe aceastã piaþã".

Pe de altã parte, creºterea pie-
þei de profil este limitatã de in-
vestiþiile iniþiale necesare pen-
tru implementarea tehnicilor
noi de construcþie, care sunt cos-
tisitoare, subliniazã sursa.

Market Research Future men-
þioneazã, însã, cã proprietãþile
metodelor de construcþie usca-
tã permit optimizarea lucrãrilor

de construcþii, iar practicile du-
rabile ºi ecologice urmate în
construcþia uscatã vor ajuta la
obþinerea mai rapidã a autoriza-
þiilor de construcþie.

În plus, progresele tehnologi-
ce vor eficientiza procesele de
lucru ºi vor ajuta constructorii în
adoptarea noilor metode.

Analiza anticipeazã cã regiu-
nea Asia-Pacific dominã piaþa
mondialã a construcþiilor uscate
datoritã creºterii economice ra-
pide ºi a numãrului tot mai mare
de proiecte de infrastructurã su-
sþinute de investiþii uriaºe.

Conform Market Research Fu-
ture, America de Nord se situea-
zã pe locul al doilea în ceea ce
priveºte valoarea pieþei con-
strucþiilor uscate la nivel global,
în baza unei conºtientizãri tot
mai mari în rândul consumatori-
lor cu privire la beneficiile ºi
adoptarea tehnicilor de con-
strucþie uscatã pentru clãdirile
comerciale ºi rezidenþiale.

Europa este, la rândul sãu, o
piaþã a construcþiilor uscate pro-

fitabilã, cu un potenþial ridicat de
creºtere, noteazã analiza, men-
þionând cã în regiune existã un
interes crescut pentru tehnicile de
construcþie moderne. Economia
în expansiune a regiuni creeazã,
potrivit sursei, oportunitãþi sem-
nificative în Germania, Italia ºi
Franþa, þãri care au cote conside-
rabile pe segmentul analizat.

Marii jucãtori din domeniu
sunt, potrivit Market Research
Future: Saint-Gobain (Franþa),
Etex (Belgia), Xella Group (Ger-
mania), Radman's Building Ser-
vices (Croaþia), Georgia-Pacific
(SUA), Knauf Gips KG (Germa-
nia), USG Boral (Singapore), Bei-
jing New Building Materials Pu-
blic Ltd. (China), Dry Construc-
tion Ltd. (Marea Britanie), Win-
stone Wallboards Ltd. (Noua Ze-
elandã), Siamatras (Grecia), Pab-
co Gypsum (SUA), AWI Licen-
sing LLC (Pennsylvania).
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Tehnica de construcþie uscatã (Dry
Construction Technique - DCT) se referã la
metodele avansate de construcþie utilizate
pentru reducerea consumului de beton ºi
impactul acestuia asupra mediului. Tehnica
de construcþie uscatã este, conform sursei,
pionierul standardelor globale în
construcþiile premium.


