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Piaþa globalã a bãilor
inteligente - estimatã
sã se apropie de
11 miliarde de dolari
anul viitor
lDomeniul are o creºtere anualã compusã de 10,74% în
intervalul 2017-2023

P
iaþa globalã a bãilor
inteligente se ex-
tinde semnificativ
în perioada 2017-
2023, p e fo n dul
apariþiei tehnologii-

lor avansate, precum Internetul
lucrurilor, ºi al cererii tot mai
mari de automatizare, antici-
peazã un studiu al companiei de
cercetare Report Ocean. Con-

form acestuia, piaþa mondialã
de profil este aºteptatã sã atingã
aproximativ 10,93 miliarde de
dolari în 2023, în baza unei
creºteri compuse anuale (CAGR)
de 10,74% consemnatã între
2017 ºi 2023.

Analiza noteazã cã piaþa bãilor
inteligente va fi susþinutã atât
de cererea tot mai mare de teh-
nologie din partea utilizatorilor

finali, cât ºi de creºterea investi-
þiilor în activitãþi de cercetare ºi
dezvoltare, lansãri în materie,
parteneriate ºi alte iniþiative
strategice.

În plus, sursa estimeazã cã o
concentrare tot mai mare a auto-
ritãþilor pe creºterea urbanizãrii ºi
a industrializãrii va conduce la
expansiunea pieþei bãilor
inteligente.

Report Ocean: Toaletele
hi-tech au cea mai mare
cotã de piaþã

Dupã tipul de produs, piaþa ana-
lizatã de Report Ocean este seg-
mentatã în toalete de înaltã teh-
nologie, cãzi inteligente, robinete
digitale etc. Toaletele hi-tech au
cea mai mare cotã de piaþã, eva-
luatã la 2.806,30 milioane de do-
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lari în 2017. Sursa anticipeazã cã
acest segment va avea o creºtere
anualã compusã (CAGR) de
12,12% în perioada analizatã,
urmând sã ajungã la 5.576,01 mi-
lioane de dolari pânã în 2023. Cã-
zile inteligente constituie al doi-
lea segment ca mãrime ºi se aºte-
aptã sã aibã un avans CAGR de
10,34% în perioada 2017-2023.

Report Ocean: Bluetooth,
principala metodã de
conectare a
componentelor
inteligente din bãi

Dupã modul de conectivitate,
piaþa analizatã cuprinde Blueto-
oth, Wi-Fi ºi 3G. Conform analizei
Report Ocean, Bluetooth este
principala metodã de conectare
folositã pentru componentele ac-

cesoriilor din bãile inteligente,
care a generat 3.761,25 milioane
de dolari în 2017 ºi, potrivit esti-
mãrilor, va creºte cu 10,44%
(CAGR) în perioada analizatã. În
acelaºi timp, Wi-Fi este aºteptat
sã câºtige o cotã substanþialã de
piaþã în urmãtorii ani, datoritã
uºurinþei sale de utilizare ºi a
flexibilitãþii, fiind preconizat un
avans CAGR de 12,06% în
perioada 2017-2023.

Report Ocean: Sectorul
comercial predominã în
rândul utilizatorilor
finali de bãi inteligente

Dupã utilizatorii finali, piaþa su-
pusã analizei este alcãtuitã din
segmentele comerciale ºi rezi-
denþiale, iar Report Ocean antici-
peazã cã sectorul comercial va

predomina în viitor. Sectorul co-
mercial a avut cea mai mare cotã
pe piaþa de profil în 2017, cu o va-
loare de de 4.883,45 milioane de
dolari, ºi este estimat cã va înregi-
stra o creºte anualã compusã de
10,67% în perioada analizatã.
Segmentul rezidenþial este aºtep-
tat sã aibã o creºtere anualã
compusã de 11,08% în perioada
2017-2023.

Report Ocean: Europa
are cea mai mare cotã pe
piaþa globalã a bãilor
inteligente

Din punct de vedere geografic,
sursa citatã aratã cã Europa va
deþine cea mai mare cotã pe pia-
þa globalã a bãilor inteligente, ur-
matã de Asia-Pacific. Europa do-
minã aceastã piaþã datoritã ratei
ridicate de adoptare a dispoziti-
velor de baie inteligente, cum
sunt toaletele de înaltã tehnolo-
gie, cãzile ºi robinetele digitale.
De asemenea, creºterea ridicatã a
populaþiei urbane ºi îmbãtrânite

alimenteazã adoptarea bãilor
inteligente, datoritã confortului
pe care îl oferã.

Germania este economia lider
pe piaþa de profil ºi a generat cel
mai mare venit, de 770,82 milioa-
ne de dolari în 2017, noteazã ana-
liza, anticipând cã aceasta va fi
þara cu cea mai rapidã creºtere
din Europa, în domeniu: +11,7%
CAGR în perioada supusã
analizei.

În schimb, Asia-Pacific este re-
giunea cu cea mai rapidã creºtere
la nivel mondial, având o cotã de
12,13% din piaþa totalã a bãilor
smart. O contribuþie majorã la
aceastã evoluþie o au þãri precum
Japonia, India ºi China, datoritã
dezvoltãrii industriei construcþii-
lor ºi a creºterii investiþiilor guver-
namentale în infrastructura ruralã
ºi urbanã echipatã cu tehnologii
avansate.
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Jucatorii cheie de pe piaþa bãilor inteligente sunt Roca Sanitario

SA (Spania), Toto Ltd. (Japonia), Kohler Co. (SUA), LIXIL Group Corp.

(Japonia), Duravit AG (Germania), Bradley Corp. (SUA), Fortune

Brands (Canada) ºi Masco Corp. (China), potrivit Report Ocean.


