
EUROCONSTRUCT:
Industria europeanã
a construcþiilor va slãbi
în viitor
Activitatea de construcþii va scãdea cu aproape 3% în perioada

2023-2024, dupã care se va redresa uºor în 2025

D
upã doi ani foarte
buni, perspecti-
vele pentru cons-
t r uc þ i i le de lo-
cuinþe din Europa
au devenit mult

mai sumbre, potrivit reþelei de
prognozã EUROCONSTRUCT,
care preconizeazã cã activitatea

de construcþii va scãdea cu
ap r o ap e 3% î n p er i o ada
2023-2024, dupã care se va re-
dresa uºor în 2025.

Anul în curs va fi afectat de o re-
ducere cu 2% a volumului de
construcþii noi, ca urmare a con-
secinþelor economice ale rãzbo-
iului din Ucraina, noteazã sursa

citatã, menþionând cã, în schimb,
scãderea lucrãrilor la clãdirile exi-
stente, în 2023 ºi 2024, va fi deter-
minatã în mare mãsurã de redu-
cerea subvenþiilor de stat pentru
renovare care, anterior, erau ex-
trem de generoase.

"Totuºi, în majoritatea þãrilor eu-
ropene, ºocul recent al preþului

energiei va duce, probabil, la mai
multe investiþii în locuinþele exi-
stente", spune, citat de helsinkiti-
mes.fi, Ludwig Dorffmeister, ex-
pert la institutul german Ifo, parte
a EUROCONSTRUCT. Domnia sa
adaugã: "Volumele de inginerie
civilã se confruntã cu o serie de
provocãri majore. Investiþiile ne-
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cesare în furnizarea de energie,
extinderea reþelei de transport ºi
transportul public vor declanºa o
creºtere a ingineriei civile cu 2,9%
în 2023, cu 1,8% în 2024 ºi cu
2,2% în 2025. Se aºteaptã ca Italia,
Norvegia, Slovacia ºi Polonia sã
cunoascã cele mai mari creºteri ºi
doar piaþa din Finlanda se va
micºora".

Conform sursei citate, în cea
mai mare economie europeanã,
Germania, presiunea creºte pe
segmentul construcþiei de locuin-
þe noi.

"Principalele motive pentru ace-
astã tendinþã includ creºteri sem-

nificative ale ratelor împrumutu-
rilor pentru locuinþe, ale costuri-
lor de construcþie ºi reducerea
subvenþiilor federale pentru ridi-
carea de case noi", spune
Dorffmeister.

Rezultatele unui sondaj Ifo din
decembrie au arãtat cã stocurile
de comenzi, deºi sunt încã la un
nivel ridicat, au scãzut pentru a
cincea lunã consecutiv. Noile co-
menzi, de care are mare nevoie in-
dustria de profil, nu s-au materiali-
zat. "A existat o deteriorare drasti-
cã a condiþiilor pentru dezvoltato-
rii privaþi ºi companiile imobiliare",
conchide Dorffmeister.

IHS Markit:

Viitor sumbru

pentru pieþele

construcþiilor din

Europa de Vest
Scott Hazelton, analist de piaþã

la IHS Markit, preconizeazã, citat

de construction-europe.com, un
viitor oarecum sumbru pentru
economiile ºi pieþele construcþii-
lor din Europa de Vest, în condiþii-
le în care rãzboiul din Ucraina,
problemele legate de aprovizio-
narea cu energie ºi preþurile mari,
plus condiþiile financiare mai
stricte pentru combaterea infla-
þiei, vor duce economia zonei
euro în recesiune în 2023.

Potrivit sursei citate, deºi marile
guverne din regiune au lansat pa-
chete pentru protejarea gospo-
dãriilor ºi firmelor de creºterea
preþurilor energiei, inflaþia ridica-
tã va afecta încrederea, cheltuieli-
le ºi deciziile de investiþii. În plus,
înãsprirea politicii monetare a
Bãncii Centrale Europene (BCE)
va adãuga o presiune financiarã
suplimentarã asupra gospodãrii-
lor ºi firmelor, iar toate aceste
evoluþii vor genera o slãbire supli-
mentarã a domeniului construc-
þiior din vestul Europei.

Potrivit raportului, cheltuielile
reale totale pentru construcþii au
sporit cu numai 1,2% în 2022, în
Europa de Vest, ºi, având în vede-

re cã factorii care genereazã pre-
siune se vor menþine ºi anul ace-
sta, cheltuielile pentru construcþii
vor creºte doar marginal, cu 0,4%.

Per total, la nivelul Europei, ana-
liza aratã un declin cu 0,9% al
cheltuielilor pentru construcþii,
urmat de o scãdere de 1,8% în
2023, chiar dacã guvernele vor
continua investiþiile în infrastruc-
turã pentru reducerea
dependenþei de energia rusã.

În plus, creºterea inflaþiei ºi a ra-
telor dobânzilor vor diminua ac-
cesibilitatea locuinþelor ºi cererea
gospodãriilor pentru îmbunãtãþi-
rea locuinþelor existente.
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Anul în curs va fi
afectat de o
reducere cu

2% a volumului de
construcþii noi, ca

urmare a
consecinþelor

economice ale
rãzboiului din

Ucraina.


