
RAPORT MARSH:

Schimbãrile climatice,
provocãri pentru industria
globalã a construcþiilor
Industria de profil va creºte cu 42% pânã în 2030

S
chimbãrile climatice
ºi cursa cãtre emisii
nete zero de gaze cu
efect de serã sunt,
fãrã îndoialã, cele mai
mari provocãri cu

care se confruntã industria con-
strucþiilor, dar acestea vor genera
noi oportunitãþi, potrivit unui ra-
port publicat de Marsh ºi Guy
Carpenter, fi l iale ale Marsh
McLennan.

Boomul din infrastructurã va ali-
menta creºterea economicã glo-
balã în urmãtorul deceniu, ceea
ce va face ca industria mondialã a
construcþiilor sã creascã cu 6,6%
în 2021 ºi cu 42% pânã în 2030,
avans determinat în mare parte
de stimulentele guvernamentale
ºi de cererea pentru construcþii
rezidenþiale, conform raportului.

Sursa precizeazã cã piaþa globalã
a construcþiilor va spori cu 4,5 tri-
lioane de dolari în deceniul care se
va încheia în 2030, la 15,2 trilioane
de dolari, iar patru þãri - China,
India, SUA ºi Indonezia - vor gene-
ra aproape 60% din aceastã
creºtere. În acelaºi timp, primele
zece pieþe globale de construcþii
vor da aproape 70% din creºterea
prevãzutã pentru deceniu.

Industria
construcþiilor va fi
motorul redresãrii
economice dupã
pandemie

Deºi perspectivele pe termen
scurt privind economia globalã

rãmân umbrite de creºterea infla-
þiei, de blocajele din lanþul de
aprovizionare ºi de rãspândirea
variantei Delta a coronavirusului,
industria mondialã a construcþii-
lor va fi motorul redresãrii econo-
mice dupã pandemie, pe termen
mediu, ºi se aºteaptã sã creascã
mai repede decât sectoarele de
producþie sau de servicii, con-
form raportului realizat alãturi de
specialiºtii Oxford Economics.

Totuºi, menþioneazã sursa, pe
mãsurã ce sectorul construcþiilor
se extinde, creºte riscul de polua-
re ºi al generãrii de deºeuri în ca-
nitate mare. Sursa explicã faptul
cã sectorul construcþiilor ºi me-
diul construit în sens mai larg ge-
nereazã în prezent aproximativ
40% din emisiile mondiale de
gaze cu efect de serã. Mediul con-

struit în sens mai larg se referã la
lanþul de aprovizionare pentru
construcþii, respectiv intrãrile ºi
ieºirile asociate proiectelor de
construcþii.

Industria
construcþiilor trebuie
sã reducã semnificativ
cantitatea de carbon
încorporatã în
proiectele noi

În timpul tranziþiei globale cãtre
emisii nete zero, industria con-
strucþiilor trebuie sã reducã în
mod semnificativ cantitatea de
carbon încorporatã în proiectele
noi, în infrastructurã ºi clãdiri,
ceea ce reprezintã deja o "provo-
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care uriaºã", noteazã sursa.
Raportul precizeazã cã schim-

bãrile climatice determinã o cere-
re uriaºã de decarbonizare a reþe-
lelor energetice ºi dezvoltare a
energiei regenerabile.

"Infrastructura durabilã ºi de ca-
litate este un motor al creºterii
economice ºi al progresului so-
cial, ºi faciliteazã realizarea obiec-
tivelor de dezvoltare durabilã ºi a
angajamentelor acordului de la
Paris", subliniazã raportul citat.

Mai mult, conform documentu-
lui, capitalul legat de guvernanþa
de mediu, socialã ºi corporativã
(ESG) pentru infrastructurã a cres-
cut cu 28% în 2020, evoluþie care
s-a datorat în mare parte unui
flux de atrageri de fonduri cãtre
strategii legate de durabilitate.

"Având în vedere cã, de obicei,
este alocat un capital semnificativ
infrastructurii de cãtre marile com-
panii de construcþii ºi dezvoltatori
care utilizeazã propriile resurse,
existã acum oportunitãþi pentru
societãþile care dezvoltã noi tehno-

logii, proiecte ºi procese".
Richard Gurney, ºef al departa-

mentului de construcþii din ca-
drul Marsh, afirmã: "Schimbãrile
climatice ºi agenda ESG - precum
ºi riscurile ºi oportunitãþile pe
care le prezintã acestea - se nu-
mãrã printre cele mai mari provo-
cãri cu care se confruntã industria
globalã a construcþiilor în urmã-
torul deceniu. Aceste aspecte
modificã profilurile de risc ale
sectorului. Companiile trebuie sã
se adapteze pentru a valorifica
potenþialul de creºtere masiv al
sectorului, jucând în acelaºi timp
un rol esenþial în economiile ºi
comunitãþile din întreaga lume".

La rândul sãu, Simon Liley,
co-ºef al diviziei de inginerie glo-
balã din cadrul Guy Carpenter,
spune: "Industria construcþiilor ºi
a ingineriei intrã într-o perioadã a
oportunitãþilor interesante, dar ºi
una care va necesita noi modali-
tãþi de abordare a riscului de cã-
tre sectoarele asigurãrilor ºi reasi-
gurãrilor. Aceste dinamici necesi-

tã partajarea eficientã a cunoºtin-
þelor inovatorilor din industrie.
Înþelegerea profilului schimbãtor
al expunerii, tehnologiei ºi surse-
lor de capital va fi importantã
pentru a le permite asigurãtorilor
ºi reasigurãtorilor sã ofere produ-
se care sã rãspundã nevoilor în
schimbare ale industriei
construcþiilor".

Construcþia de
infrastructurã globalã
va creºte cu o medie
anualã de 5,1% în
acest deceniu

Raportul estimeazã cã, în dece-
niul actual, construcþia de infra-
structurã globalã va creºte cu o
medie anualã de 5,1%.

În Marea Britanie este aºteptat
un avans de 3,7%, care va rivaliza
cu cel din China.

Graham Robinson, ºef al depar-
tamentului global de infrastruc-
turã ºi construcþii de la Oxford

Economics, declarã: "Este neo-
biºnuit sã vedem cã expansiunea
industriei construcþiilor o de-
pãºeºte pe cea a serviciilor ºi a
producþiei pe o perioadã mai lun-
gã. În mod normal, ne-am aºtepta
ca segmentul construcþiilor sã
creascã mai repede decât alte
sectoare ale economiei pe perio-
ade mai scurte".

Reprezentantul Oxford Econo-
mics este de pãrere cã industria
construcþiilor va alimenta econo-
mia globalã în urmãtorul dece-
niu, având în vedere natura fãrã
precedent a stimulentelor acor-
date de guverne pentru infra-
structurã ºi de excedentul de eco-
nomii din gospodãrii, generat în
urma ajutoarelor acordate în tim-
pul pandemiei.
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