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Piaþa mobilei de lux din America de
Nord va creºte cu o medie de 3% pe
an, în 2016-2022
lValoarea acestui sector va ajunge la 9,2 miliarde dolari în ºase ani

Piaþa mobilei de lux din America
de Nord este aºteptatã sã ajungã
la 9,2 miliarde de dolari peste ºase
ani , dupã ce va consemna o
creºtere medie anualã de 3,1% în
intervalul 2016-2022, conform
unui raport publicat la finele lunii
iunie de compania de cercetare
Allied Market Research din Ore-
gon.

Analiza aratã cã Statele Unite re-
prezintã cea mai mare piaþã a mo-
bilei de lux din America de Nord,
dupã care urmeazã Canada.

"Îmbunãtãþirea condiþiilor eco-
nomice în regiune au
creat condiþii favo-
rabi le creºter i i
pieþei mobilei
de lux", notea-
z ã r apor tu l ,
a d ã u g â n d :
"Sporirea pu-
terii de cumpã-
rare a consuma-
torilor, în SUA, Ca-
nada ºi Mexic, alãturi
de îmbunãtãþirea situaþiei
sectorului imobiliar, au susþinut
masiv creºterea pieþei mobilei de
lux".

Analiza aratã, însã, cã sectorul
mobilei de lux din America de
Nord este fragmentat, pe aceastã
piaþã operând câteva companii
conduse de familii. Mai mult, con-
form studiului, competiþia din do-
meniu este intensã datoritã unor
jucãtori din alte regiuni.

"Alianþele strategice dintre parti-
cipanþii la aceastã piaþã ºi designe-
rii de interior au extins sectorul ºi
au susþinut crearea unei conºtiinþe
a produsului de valoare în rândul
utilizatorilor finali", scrie analiza,
adãugând cã portalurile online au
o utilizare largã ca platforme pen-

tru vânzãr i le compani i lor ce
opereazã pe piaþa de profil.

Allied Market Research sublinia-
zã cã, în America de Nord, cererea
de mobilã din lemn este cea mai
ridicatã datoritã valorii estetice ri-

dicate. Urmeazã segmentul mobi-
lei de sticlã, care este aºteptat sã
aibã o creºtere rapidã în perioada
2016-2022, în baza cererii din sec-
tor u l c or por ate º i c e l a l
ospitalitãþii.

"Cererea pentru mobila de plas-
tic va spori în cel mai slab ritm, în
perioada supusã analizei, din cau-
za temerilor privind mediul încon-
jurãtor, a degradãrii plasticului ºi a
lipsei de valoare esteticã raportat
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Mobila Cococo Home

Allied Market
Research: "Mobila

din lemn a avut o cotã
de 24% din piaþa mobilei

de lux în 2015 ºi va
continua sã domine

acest sector în anii
2016- 2022".

Mobila Century Furniture

Mobilã



la alte materiale", conform Allied
Market Research, care menþionea-
zã cã mobila "eco-friendly" (priete-
noasã cu mediul înconjurãtor) ºi
cea multifuncþionalã au câºtigã
treptat popularitate. Aceasta este
urmarea faptului cã, în America de
Nord, clienþii conºtientizeazã tot
mai mult aspectele legate de pro-
tejarea mediului, conform rapor-
tului, care aminteºte cã o impor-

tanþã în aceastã evoluþie o au ºi
constrângerile privind spaþiul în
zonele urbane.

Veniturile de pe piaþa mobilei de
lux din America de Nord au fost
generate în proporþie de aproape
douã treimi de pe piaþa internã în
2015, potrivit Allied Market Rese-
arch, care adaugã cã mobila utili-
zatã în sufragerii ºi dormitoare are
cea mai mare cotã în sectorul in-

tern. Potrivit analizei, cererea in-
ternã va continua sã domine piaþa
nord-americanã a mobilei de lux
pânã în 2022.

Raportul mai noteazã cã sectorul
comercial este unul mai mic ca
proporþie pe aceastã piaþã, fiind
guvernat de domeniul ospitalitãþii.
Sectorul mobilei de lux pentru pia-
þa de ospitalitate este aºteptat sã
înregistreze o creºtere medie

anu al ã d e 2 ,5 % î n pe r i oad a
2016-2022, conform Allied Market
Research.

Producãtorii majori de mobilã de
lux din America de Nord sunt
"Brown Jordan", "Century Furnitu-
re" LLC, "Kindel Furniture Com-
pany", "Cococo Home" ºi "Gilani
Furniture".
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