
ANALIZÃ PRECEDENCE RESEARCH LA NIVEL GLOBAL:

Piaþa clãdirilor smart -
127 miliarde dolari în
2027, de la mai puþin de
50 de miliarde în 2019

P
iaþa mondialã a clãdirilor
smart este aºteptatã sã
atingã 127,09 miliarde de
dolari în anul 2027, faþã de

numai 49,28 miliarde de dolari în
2019, în baza unei creºteri anuale
agregate (CAGR) de 12,5% în inter-
valul 2020-2027, potrivit unui stu-
diu realizat de organizaþia Prece-
dence Research.

Sursa precizeazã cã o clãdire inte-
ligentã are senzori, microcipuri ºi
actuatoare ce controleazã ºi reglea-
zã aerul condiþionat, ventilaþia, ilu-
minatul, încãlzirea ºi alte sisteme. O
astfel de clãdire utilizeazã tehnolo-
gii de construcþii integrate care in-
clud sisteme avansate de teleco-
municaþii, automatizare, sisteme de
gestionare a instalaþiilor ºi echipa-
mente de securitate la incendiu, to-
ate acestea îmbunãtãþind confor-
tul, siguranþa, productivitatea ocu-
panþilor. Clãdirea inteligentã poate
gestiona automat aceste sisteme în
funcþie de condiþiile de mediu, de

programãri prestabilite ºi variabile,
dar ºi de evenimente de urgenþã.

Conform raportului, piaþa supusã
analizei este stimulatã de regle-
mentãrile impuse de guvernele
mai multor þãri din lume în sensul
încurajãrii utilizãrii inteligente a
clãdirilor.

America de Nord
a dominat piaþa
clãdirilor inteligente
în 2019

America de Nord a dominat piaþa
globalã a clãdirilor inteligente în
2019 ºi este de aºteptat sã o stimu-
leze ºi în urmãtorii ani, noteazã ana-
liza, menþionând cã factorul princi-
pal atribuit creºterii din regiune
este progresul tehnologic, alãturi
de iniþiativele guvernamentale care
susþin clãdirile ºi infrastructurile in-
teligente ºi durabile. În plus, creºte-
rea investiþiilor în infrastructura in-

teligentã din regiune este un alt
factor important care accelereazã
creºterea din America de Nord.

Precedence Research menþionea-
zã cã America de Nord a fost lider al
pieþei globale a clãdirilor inteligen-
te anul trecut datoritã apariþiei clã-
dirilor care utilizeazã tehnologii
avansate precum big data, IoT
(Internet of Things), cloud compu-
ting, inteligenþã artificialã ºi deep
learning (învãþare automatã). Mai
mult, guvernele din SUA ºi Canada
investesc în mod semnificativ în so-
luþii inteligente pentru construcþii,
în vederea sporirii eficienþei ener-
getice ºi a realizãrii de clãdiri mai
inteligente, durabile ºi sigure.

Conform sursei, în Asia Pacific vor fi
numeroase oportunitãþi pe segmen-
tul clãdirilor inteligente, pe fondul
proliferãrii dispozitivelor inteligente
ºi a tehnologiilor avansate din regiu-
ne, cum sunt IoT, big data ºi alte teh-
nologii noi. În 2019, Asia Pacific a fost
lider global în privinþa cheltuielilor
destinate IoT, cu aproximativ 36%
din totalul mondial al acestor costuri,
potrivit analizei citate.

Conform sursei, clãdirile comer-
ciale au generat cea mai mare parte
a veniturilor de pe piaþa globalã a
clãdirilor inteligente în 2019, dato-
ritã iniþiativelor luate de sectorul
imobiliar ºi de constructori pentru
modernizarea spaþiilor comerciale.

Precedence Research aratã cã pia-
þa globalã a clãdirilor inteligente
este extrem de competitivã datori-
tã dezvoltãrii ºi investiþiilor realizate
de cãtre marii jucãtori de pe piaþã.
Spre exemplu, în martie 2019,
Advantech Co. a anunþat introdu-

cerea a douã noi routere pentru
construcþii inteligente: LTE Cat-M1
ºi ICR-3211B. Aceste routere sunt
utilizate pentru gestionarea ener-
giei, automatizarea clãdirilor ºi
pentru aplicaþia de monitorizare de
la distanþã SCADA.

În plus, noteazã sursa, jucãtorii de
pe piaþã sunt angajaþi în fuziuni ºi
colaborãri menite sã dezvolte solu-
þii de construcþii inteligente de ni-
vel urmãtor. De exemplu, în martie
2017, Huawei, furnizor major chi-
nez de tehnologie, ºi-a anunþat co-
laborarea cu Honeywell din SUA
pentru dezvoltarea soluþiilor desti-
nate clãdirilor inteligente folosind
IoT, soluþii care fac clãdirile mai
sigure, mai durabile ºi mai eficiente
din punct de vedere energetic.

Analiza subliniazã cã piaþa mon-
dialã a clãdirilor inteligente este sti-
mulatã ºi de creºterea gradului de
conºtientizare a publicului faþã de
legile privind conservarea energiei
ºi soluþiile inteligente ºi fiabile
pentru clãdiri ºi infrastructuri.

Printre jucãtorii cheie de pe piaþa
de profil se numãrã Siemens AG,
Schneider Electric, ABB Ltd., Cisco
Systems Ltd., IBM Corp., United
Technologies, Delta Controls, Buil-
ding IQ, Johnson Controls, Honey-
well International Inc., Legrand, Hi-
tachi Ltd., Thales Group, Accenture,
Emerson Electric Company.

16 BURSA Construcþiilor nr. 7 / 2020

Smart City



17


