
ANALIZÃ GLOBAL MARKET INSIGHTS:

Piaþa mondialã a mobilei
va ajunge la 750 miliarde

dolari în 2024
Piaþa mobilei destinate sectoru-

lui rezidenþial este aºteptatã sã
înregistreze o majorare anualã
agregatã (CAGR) de aproximativ
5,5% pânã în 2024, în baza evolu-
þiilor socio-economice, a subven-
þiilor acordate de guverne pentru
locuinþe, respectiv a sporirii nece-
sitãþii de a gãzdui o populaþie în
creºtere, potrivit unei analize Glo-
bal Market Insights, citatã de
PRNewswire.

Studiul, lansat în luna mai, pre-
cizeazã cã renovãrile locuinþelor
au generat o cerere puternicã de
mobilã în ultimii ani ºi se aºteap-
tã ca aceasta sã înregistreze câºti-

guri semnificative în perioada
2019-2024.

Global Market Insights preconi-
zeazã cã piaþa globalã a mobilei
va ajunge la 750 de miliarde de
dolari în 2024, de la 540 miliarde
de dolari în 2017. Din cele 750 de
miliarde prevãzute, cererea de
mobilã de pe segmentul reziden-
þial va acoperi 495 de miliarde de
dolari.

Mobilierul din lemn dominã
piaþa mondialã din domeniu, cu
o cotã de 65% în 2017, specialiºtii
aºteptând ca acesta sã-ºi pãstre-
ze pozi þ i a î n i nt e rv a l u l
2019-2024. Produsele finite supe-

rioare din lemn, alãturi de o gamã
ce cuprinde opþiuni extrem de di-
verse, se numãrã printre factorii
cheie care determinã creºterea
pieþei mobilei din lemn.

Analiza susþine cã cererea de
material lemnos va fi stimulatã în
urmãtorii ani de durabilitatea ºi
rezistenþa ridicatã a mobilierului
din lemn, dar ºi de variantele de
preþ mai mici. În plus, preferinþa
pentru mobilierul din lemn în clã-
dirile verzi va influenþa pozitiv
vânzãrile acestor produse.

Statele Unite, China, Japonia,
India ºi Brazilia se numãrã printre
þãrile cu potenþial pentru creºte-

rea pieþei de profil, noteazã Glo-
bal Market Insights.

De precizat cã, potrivit raportu-
lui FurnitureToday, publicat în
2017, Statele Unite sunt cel mai
mare importator de mobilã la ni-
vel global, cu achiziþii de peste
24,5 miliarde de dolari.

Segmentul rezidenþial are cea
mai rapidã creºtere pe piaþa con-
strucþiilor din America de Nord,
ceea ce alimenteazã cererea de
mobilier.

Pe segmentul comercial, cere-
rea de mobilã a fost de 150 de
milioane de dolari în 2017, iar
aºteptãrile aratã cã aceasta va
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avea o creºtere importantã pânã
în 2024, conform analizei citate.
Domeniul include mobilã pentru
birouri, instituþii de învãþãmânt,
de ospitalitate (hoteluri) ºi de sã-
nãtate (clinici, spitale). Ospitalita-
tea ºi instituþiile de învãþãmânt se
numãrã printre factorii cheie care
contribuie la creºterea segmen-
tului comercia l de pe piaþa
mobilei.

Analiza puncteazã faptul cã
sporirea numãrului de turiºti din
Orientul Mijlociu ºi Asia Pacific,
susþinutã de numãrul tot mai
mare de hoteluri de lux, stimulea-
zã expansiunea afacerilor de
profil.

Regiunea Asia Paci f ic este
aºteptatã sã domine piaþa globa-
lã a mobilei în 2024, cu peste 400
de miliarde de dolari. China,
India, Japonia, Coreea de Sud
sunt printre pieþele lider din re-

giune, conform analizei.
Cei mai importanþi jucãtori din

industria mobilei sunt, potrivit
analizei citate: Ashley Furniture
Industries, Okamura Corporation,
La-Z-Boy Inc., Haworth Inc. Steel-
case, Inter IKEA Group, Kohler
Co., Global Furniture Group. Alþi
jucãtori majori sunt Home Depot
Inc., McCarthy Group Ltd., Herita-
g e Hom e , He rm a n Mi l l e r ,
Humanscale Corp.

Strategiile de bazã observate
de autorii studiului în rândul ju-
cãtorilor din industrie includ fu-
ziuni ºi achiziþii, extinderea cana-
lelor de distribuþie ºi inovaþiile în
design.
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