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Piaþaglobalãamaterialelor
deconstrucþiiecologiceva
trecede510miliardedolari
Domeniul va avea o creºtere anualã compusã de 8,1%, în intervalul
2021 - 2030

I
ndustria globalã a materia-
lelor de construcþie ecolo-
gice a generat 237,3 mi-
liarde de dolari în 2020 ºi
este aºteptatã sã ajungã la
511,2 miliarde de dolari în

2030, în baza unei creºteri anuale
compuse (CAGR) de 8,1% între
2021 ºi 2030, conform unui ra-
port Allied Market Research.

Analiza aratã cã preferinþa

pentru materialele de construc-
þie ecologice faþã de materiale-
le tradiþionale în industria con-
strucþiilor ºi beneficiile precum
uºurinþa în întreþinere, respec-
tiv eficienþa costurilor stau la
baza creºterii pieþei globale a
materialelor de construcþie
"verzi".

Pe de altã parte, politicile gu-
vernamentale de susþinere din

þãrile dezvoltate, care încurajea-
zã construcþiile ecologice, vor
genera noi oportunitãþi în urmã-
torii ani, în industria de profil,
noteazã sursa citatã.

Allied Market Research remar-
cã faptul cã izbucnirea pande-
miei de Covid-19 a avut un im-
pact negativ asupra creºterii
pieþei globale a materialelor de
construcþie verzi, din cauza scã-

derii puternice a cererii. "Pande-
mia a oprit unitãþile de produc-
þie ºi a perturbat lanþul de apro-
vizionare, din cauza mãsurilor
de lockdown. Toate acestea au
împiedicat creºterea pieþei, însã
industria supusã analizei se re-
dreseazã în mod constant, deo-
arece activitãþile de construcþii
sunt reluate", menþioneazã
raportul.
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Allied Market
Research:
Segmentul de
produse pentru
exterior - lider pe
piaþa materialelor
de construcþii
ecologice

Dupã tipul materialelor de
construcþie ecologice, segmen-
tul produselor pentru exterior a
deþinut cea mai mare cotã de
piaþã în 2020, reprezentând mai
mult de o treime din total, con-
form raportului, care estimeazã
cã acesta îºi va menþine statutul
de lider pe toatã perioada avutã
în vedere.

"Creºterea activitãþilor de re-
paraþii ºi întreþinere, în special în
America de Nord ºi Europa, sti-
muleazã cererea de produse
pentru exterior", precizeazã
Allied Market Research, adã-
ugând: "Preconizãm cã segmen-
tul produselor solare va manife-
s ta c ea m ai m ar e c r eº ter e
(CAGR), de 9,5%, din 2021 pânã
în 2030. Sporirea cererii pentru
clãdiri mai eficiente din punct

de vedere energetic ºi regle-
mentãrile de sprijin pentru un
mediu mai sigur stimuleazã ce-
rerea de produse solare".

Allied Market
Research: Cele mai
multe materiale de
construcþii
ecologice ajung la
clãdirile
rezidenþiale

Dupã cererea din domeniu,
segmentul clãdirilor rezidenþia-
le a reprezentat cea mai mare
pondere în 2020, contribuind la
mai mult de jumãtate din piaþa
globalã a materialelor de con-
strucþii verzi, potrivit Allied Mar-
ket Research, care anticipeazã
cã acesta îºi va menþine poziþia
de lider pânã în 2030 datoritã
creºterii populaþiei ºi a numãru-
lui de reglementãri privind con-
strucþiile "verzi".

Cu toate acestea, segmentul
clãdirilor nerezidenþiale va avea
cea mai mare creºtere CAGR, de
8,7%, din 2021 pânã în 2030, da-
toritã extinderii industrializãrii ºi
concentrãrii instituþionale pe

clãdirile eficiente energetic.

Allied Market
Research: Europa ºi
America de Nord
dominã cererea de
materiale de
construcþii
ecologice

Dupã regiune, Europa, urmatã
de America de Nord, au deþinut
cea mai mare cotã de piaþã în
ceea ce priveºte veniturile în
2020, reprezentând aproape
douã cincimi din piaþa globalã a
materialelor de construcþii eco-
logice, conform sursei. Raportul
precizeazã: "Creºterea cererii de
materiale de construcþii ecologi-
ce pentru domeniile de ospitali-
tate ºi agrement, respectiv con-
centrarea sporitã pe reducerea
costurilor operaþionale ºi de
întreþinere ale clãdirilor susþin

piaþa europeanã. În schimb, re-
giunea Asia-Pacific va înregistra
cea mai rapidã creºtere CAGR,
de 9,1%, în perioada analizatã.
Extinderea activitãþilor de con-
strucþii pe fondul creºterii popu-
laþiei ºi al concentrãrii guverne-
lor asupra clãdirilor ecologice
stimuleazã cererea de materiale
de construcþi i ecologice în
regiune".

Conform Allied Market Rese-
arch, jucãtori de top de pe piaþa
materialelor de construcþii eco-
logice sunt: Alumasc Group Plc
(Marea Britanie), Amvik Systems
(Canada), BASF SE (Germania),
Bauder Limited (Marea Britanie),
Binderholz GmbH (Germania),
E.I. du Pont de Nemours and
Company (SUA), Forbo Interna-
tional SA (Elveþia), Interface Inc.
(SUA) , Kingspan Group Plc
(Irlanda), Owens Corning (SUA).
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Dupã regiune, Europa, urmatã de America
de Nord, au deþinut cea mai mare cotã de
piaþã în ceea ce priveºte veniturile în 2020,
reprezentând aproape douã cincimi din
piaþa globalã a materialelor de construcþii
ecologice.


