
NEXT MOVE STRATEGY CONSULTING:

Piaþaglobalãa
construcþiilor,
aºteptatãsãsedubleze
pânãîn2030
lDe la 7,28 trilioane de dolari în 2021, la 14,41 trilioane de dolari în 2030

P
iaþa globalã a cons-
trucþiilor a generat
7,28 trilioane de dola-
ri în 2021 ºi este
aºteptatã sã ajungã la
14,41 trilioane de do-

lari pânã în 2030, în baza unei
creºteri anuale compuse (CAGR)
de 7,3% din 2022 pânã în 2030,
conform unui raport recent al Next
Move Strategy Consulting.

Analiza aratã cã expansiunea
pieþei construcþiilor va fi susþinutã
de creºterea economicã din þãrile
în curs de dezvoltare, de dobânzile
relativ scãzute pentru împrumutu-
rile imobiliare, de investiþiile din
sectorul privat ºi de evoluþiile teh-
nologice. Cu toate acestea, fluc-
tuaþiile preþurilor materiilor prime
ºi preocupãrile tot mai mari legate
de sãnãtatea ºi bunãstarea
lucrãtorilor limiteazã creºterea
pieþei de profil.

Conform raportului Next Move
Strategy Consulting, "implemen-
tarea tehnologiei avansate, utiliza-
rea la scarã largã a utilajelor ºi
echipamentelor vor intensifica ac-
tivitãþile de construcþie pentru cre-
area de oraºe inteligente. În plus,
creºterea cheltuielilor pentru infra-
structurã ºi locuinþe de cãtre gu-
vernele þãrilor în curs de dezvolta-
re prezintã noi oportunitãþi pe
piaþã".

Potrivit raportului, Asia-Pacific a
avut cea mai mare cotã pe piaþa
construcþiilor în 2021 ºi se va men-
þine în top datoritã extinderii acti-
vitãþilor de construcþii în India,
Vietnam, Indonezia, China ºi þãrile
din Asia de Sud-Est. În plus, pro-
gresele tehnologice, politicile de
reglementare care sprijinã econo-
miile ºi normele guvernamentale
favorabile vor susþine piaþa
construcþiilor.

Next Move Strategy Consulting
estimeazã cã Europa va experi-
menta o creºtere constantã pe
parcursul perioadei analizate, ca
urmare a extinderii activitãþilor de
renovare a clãdirilor rezidenþiale ºi
a apartamentelor, dar ºi a creºterii
cereri i pentru activitãþi de
construcþi i orientate spre
consumatori.

Jucãtorii cheie din domeniu sunt,
potrivit analizei, China State Con-

struction Engineering Corp., Vinci
SA, China Railway Group Ltd., Me-
tallurgical Corporation of China
Ltd., China Railway Construction
Corp. Ltd., Bouygues SA, Grupo
ACS, Obayashi Corp., Skanska AB,
DR Horton Inc.
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