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Piaþaclãdirilorinteligente-
maimarecu144%în2030,
faþãde2020
l Acest segment va atinge 78,2 miliarde de dolari în 2030, potrivit Allied
Market Research

P
iaþa globalã a lo-
cuinþelor inteli-
gente ºi a clãdirilor
eficiente energetic,
automatizate, a ge-
nerat 32 de miliarde

de dolari în 2020 ºi este estimatã
sã ajungã la o sumã cu 144% mai

mare în 2030, de 78,2 miliarde de
dolari, conform unei analize
Allied Market Research, care pre-
conizeazã cã în intervalul 2021 ºi
2030, acest domeniu va avea o
creºtere anualã compusã (CAGR)
de 9,4%.

Potrivit raportului Allied Mar-

ket Research, creºterea urbani-
zãrii ºi a industrializãrii, dar ºi
beneficii precum reducerea cos-
turilor, urmãrirea ºi optimizarea
c o n sumul ui de en ergie º i
uºurinþa instalãrii aparaturii
conduc la expansiunea pieþei
globale a caselor inteligente ºi

clãdirilor eficiente energetic,
automatizate. Cu toate acestea,
costurile ridicate legate de in-
stalarea ºi întreþinerea acestor
sisteme limiteazã creºterea pie-
þei, noteazã analiza.

Potrivit Allied Market Research,
activitãþile de producþie a apa-
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raturii electronice ºi gadgeturi-
lor utilizate în clãdirile inteli-
gente au fost oprite complet
sau parþial în timpul pandemiei
de Covid-19, din cauza mãsuri-
lor de lockdown, a indisponibili-
tãþii forþei de muncã ºi a pertur-
bãrii lanþului de aprovizionare
la nivel global.

În plus, cererea de profil din
sectoarele rezidenþiale ºi co-
merciale s-a redus semnificativ,
din cauza opririi lucrãrilor de
construcþii noi ºi a activitãþilor
de întreþinere în timpul loc-
kdown-ului. În schimb, cererea
pentru aceste produse electro-
nice ºi gadgeturi este aºteptatã
sã se redreseze post-lockdown,
conform sursei citate.

Allied Market
Research:
Segmentul de
gestionare a energiei
a avut cea mai mare
cotã pe piaþa
clãdirilor inteligente,
în 2020

Segmentul de gestionare a
energiei a deþinut cea mai
mare cotã pe piaþa clãdirillor
inteligente, în 2020, cu aproxi-
mativ o treime din total, aratã
A l l i e d M a r k e t R e s e a r c h ,
estimând cã acest domeniu va
continua sã domine pânã în

2030. Totuºi, noteazã sursa,
segmentul de siguranþã ºi se-
curitate este aºteptat sã înregi-
streze cea mai mare creºtere
anualã compusã, de 9,7%, din
2021 pânã în 2030.

Dupã regiune, America de
Nord a deþinut cea mai mare
cotã pe piaþa analizatã, în 2020,
cu mai mult de o treime din to-
tal, iar estimãrile aratã cã regiu-
nea îºi va pãstra statutul de lider
pânã în 2030. Potrivit Allied
Market Research, America de
Nord va avea cea mai rapidã
creºtere anualã compusã pe
piaþa analizatã, de 9,8%, în
perioada 2021-2030.

Dupã utilizarea finalã, seg-
mentul comercial a avut cea
mai mare pondere în 2020, re-
prezentând mai mult de douã
cincimi din piaþa globalã a ca-
selor inteligente ºi clãdirilor
eficiente energetic, automati-
zate.

Acest segment va înregistra
cea mai mare CAGR, de 9,7%, în

perioada 2021-2030.
Principalii jucãtori ai pieþei

globale de case inteligente ºi
clãdiri eficiente energetic, auto-
matizate, includ Cisco Systems
Inc. (SUA), Leviton Manufactu-
ring Company Inc. (SUA), Con-
trol4 Corp. (SUA), Siemens Buil-
ding Technologies (Elveþia),
Schneider Electric SA (Franþa),
Honeywell Scanning & Mobility
(SUA), United Technologies
Corp. (SUA), Emerson Electric
Co. (SUA), Smarthome Inc.
(S U A ) , L G E l ec t ro n ic s In c .
(Coreea de Sud).
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Cererea pentru produse electronice ºi
gadgeturi este aºteptatã sã se redreseze
post-lockdown, conform Allied Market

Research.


