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Piaþa mondialã
a armãturilor din
fibre de sticlã
se redreseazã
Aceasta va ajunge la 8,2 milioane de tone în 2026, de la
6,2 milioane de tone în 2021

P
i a þa m o n di a lã a

ar m ãtur i lo r d i n

fibre de sticlã a cu-

noscut o scãdere

semnificativã atât

din punct de ve-

dere al volumelor, cât ºi al valo-

rii, pe fondul încetinirii econo-

miei globale ºi al activitãþilor in-

dustriale din întreaga lume, în

contextul pandemiei de corona-

virus, conform unei analize Re-

search and Markets, care men-

þioneazã cã, în anii viitori, acest

domeniu se va redresa.

Potrivit sursei, redresarea dupã

impactul pandemiei va face ca

piaþa globalã a armãturilor din fi-

bre de sticlã sã ajungã la 8,2 mi-

lioane de tone pânã în 2026, ca

urmare a unei rate de creºtere

anualã compusã (CAGR) de 5,9%

în perioada 2020-2026, determi-

natã în principal de avansul din

anumite domenii, printre care in-

dustria aerospaþialã, cea auto ºi a

transportului, industria conduc-

telor ºi rezervoarelor, energia

eolianã.

Potrivit raportului menþionat,

piaþa globalã a armãturilor din fi-

brã de sticlã este estimatã la 6,2

milioane de tone în anul curent,

ceea ce înseamnã o valoare de

9,7 miliarde de dolari.

Raportul noteazã cã, în timp ce

aproape toate sectoarele în care

sunt utilizate armãturile din fibrã

de sticlã au fost afectate negativ

de pandemia de Covid-19, dome-

niul energiei eoliene nu a resimþit

un impact negativ, ci mai degra-

bã cererea de pe piaþa de profil a

fost acceleratã într-un ritm "sãnã-

tos" în 2020. Conform statisticilor

publicate de Asociaþia Mondialã a

Energiei Eoliene, aceastã indus-

trie a adãugat o capacitate record

de 93 de gigawaþi la nivel

mondial în anul 2020.

Printre jucãtorii din domeniul

armãturilor din fibre de sticlã se

numãrã, conform raportului:

3B-The Fibreglass Co., Ahlstrom-

Munksjo Group, Baotek Inc., Cen-

tral Glass Co., Colan Products Pty,

Eastern Industrial Co., Fiberex

Technologies Inc., Glass Strand

Inc., Hubei Huierjie New Material

Technology Co., Jiangxi Dahua Fi-

berglass Group Co., KCC Corpora-

tion, Krosglass SA, Lanxess AG,

Nippon Electric Glass Co., Nippon

Sheet Glass Co., Nycon Corp., Pa-

sia Fiber & Composite Co., PFG Fi-

ber Glass Corp., Saint-Gobain SA,

ShairCo Fiberglass, Shandong Fi-

berglass Group Co., Taishan Fi-

berglass Inc. Taiwan Glass

Industry Corp., Valmieras Stikla

Skiedra JSC.
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