
ANALIZÃ RESEARCH & MARKETS PENTRU PERIOADA 2021-2027

Piaþa izolaþiilor
ecologice va avea o
creºtere anualã
agregatã de peste 4,6%

P
andemia de corona-
v i r u s , o pe r i oad ã
neobiºnuitã din is-
torie, a dezlãnþuit o
serie de evenimente
inedite care afec-

teazã fiecare industrie în parte,
potrivit unei analize Research &
Markets, care anticipeazã cã piaþa
globalã a izolaþiilor pentru cons-
trucþii va fi resetatã la o nouã nor-
malitate, ce va fi redefinitã ºi re-
proiectatã continuu în epoca post
Covid-19.

În studiul menþionat, piaþa izola-
þiilor ecologice ("verzi") este prevã-
zutã sã aibã o ratã anualã de
creºtere agregatã (CAGR) de peste
4,6% în intervalul 2021-2027,
ajungând la 71,1 miliarde de dolari
pânã la sfârºitul perioadei.

Conform sursei, Germania va adu-
ce un plus de peste 6,8 miliarde de
dolari pieþei de profil în urmãtorii 7
- 8 ani. Peste 6,5 miliarde de dolari
din cererea de izolaþii prevãzutã în
Europa va proveni de la restul
pieþelor din regiune.

În Japonia, segmentul izolaþiilor
va atinge 2,4 miliarde de doalari
pânã în 2027, potrivit analizei.

Competitorii pe aceastã piaþã
sunt, conform sursei:

American Hydrotech Inc., Amvic
Inc., Andersen Corp., BASF SE, Bau-
der Ltd., CertainTeed Corp., Chen-
gdu Onekin Green Building Mate-
rials Co., Dow Inc., Firestone Buil-
ding Products Company LLC, Flet-
cher Insulation Pty Ltd., Geor-
gia-Pacific LLC, Johns Manville
Corp., Kingspan Group Plc, Knauf

Insulation Ltd., LafargeHolcim Ltd.,
LG Hausys Ltd., LIXIL Group Corp.,
Norbord Inc., Owens Corning, Roc-
kwool International A/S, Sika AG,
Standard Industries Inc., USG Corp.,
Xtratherm Ltd.

Research & Markets noteazã cã,
pe fondul crizei Covid-19 ºi a rece-
siunii economice care se prefigure-
azã, piaþa globalã a materialelor de
construcþii ecologice va creºte cu o
valoare estimatã de 187,4 miliarde
de dolari pânã în 2027, respectiv cu
o ratã anualã agregatã (CAGR) de
8,6%.

Învinovãþitã de provocãrile politi-
ce ºi economice actuale (din cauza
pandemiei), China va suferi o
schimbare în relaþia cu restul lumii,
conform analizei, care menþionea-
zã: "Pe fondul presiunii crescânde
pentru decuplare ºi distanþare eco-
nomicã, relaþia dintre China ºi re-
stul lumii va influenþa concurenþa ºi
oportunitãþi le de pe piaþa
materialelor de construcþi i
ecologice".

Potrivit Research & Markets, pe
acest fundal ºi odatã cu schimbarea
sentimentelor geopolitice, de afa-
ceri ºi de consum, a doua cea mai
mare economie din lume (China)
va înregistra o creºtere a pieþei ma-
terialelor de construcþii ecologice
de 11,6% în urmãtorii doi ani ºi va
adãuga aproximativ 37,6 miliarde
de dolari acestui segment.
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Materiale de construcþii



47


