
ANALIZÃ ALLIED MARKET RESEARCH PENTRU 2025:

Piaþa globalã a mobilei
va depãºi 800 de
miliarde de dolari

P
iaþa mondialã a mobilei

este aºteptaã sã ajungã

la 800,59 miliarde de do-

lari în 2025, în baza unei

creºteri anuale agregate (CAGR)

de 3,5% în intervalul 2018-2025,

potrivit unei analize realizate de

Allied Market Research, care

menþioneazã cã acest domeniu a

totalizat 583,15 miliarde de dolari

în 2017.

Studiul, publicat în septembrie,

aratã cã sporirea veniturilor dis-

ponibile ale populaþiei, creºterea

investiþiilor în infrastructurã în

sectorul rezidenþial ºi comercial ºi

o înclinaþie tot mai mare a clienþi-

lor cãtre mobilierul modular

susþin piaþa globalã a mobilei.

Pe de altã parte, noteazã anali-

za, creºterea preþului materiilor

prime ºi restricþiile de mediu aso-

ciate defriºãrilor împiedicã aceas-

tã creºtere într-o oarecare mãsu-

rã. Dar, odatã cu dezvoltarea ma-

teriilor prime ecologice, cu ex-

pansiunea comerþului electronic

ºi majorarea cheltuielilor publice

vor fi create oportunitãþi profita-

bile în industrie, potrivit Allied

Market Research.

Analiza menþioneazã cã izbuc-

nirea pandemiei de Covid-19 a

avut urmãtoarele efecte asupra

pieþei mobilei:

n în prima fazã a perioadei de

lockdown (blocaj al activitãþilor),

întreruperile din lanþul de aprovi-

zionare au afectat negativ piaþa

globalã de profil;

n activitãþile de producþie au

fost refuzate într-o anumitã mã-

surã din cauza restricþiilor legate

de aprovizionarea cu materii pri-

me. Cu toate acestea, relaxãrile

ulterioare le-au permis din nou

companiilor în cauzã sã-ºi reia

procesul de fabricaþie la capacita-

te deplinã.

Segmentul rezidenþial
va continua sã
domine piaþa mobilei

Segmentul rezidenþial a generat

mai bine de douã cincimi din ve-

niturile pieþei globale de mobilã

în 2017 ºi este aºteptat sã îºi pã-

streze dominaþia pânã la sfârºitul

anului 2025, conform analizei.

Aceasta aratã cã expansiunea

economiei globale a alimentat

capacitatea de cheltuire a consu-

matorilor, care, la rândul sãu, a

susþinut vânzarea articolelor de

mobilier pe piaþã.

Allied Market Research preconi-

zeazã, însã, cã segmentul comer-

cial va înregistra cel mai rapid

avans CAGR (de 4,5%) pe toatã

perioada prognozatã, în baza

creºterii cheltuielilor guverna-

mentale pentru facilitãþi publice,

cum sunt spitalele, spre exemplu.

Magazinele de
specialitate au un rol
foarte important pe
piaþa mobilei

Pe partea canalelor de distribu-

þie, segmentul magazinelor de

specialitate a avut o contribuþie

majorã, cu aproape jumãtate din

cota globalã de pe piaþa mobilei

în 2017, ºi se preconizeazã cã ten-

dinþa se va pãstra pânã în 2025,

potrivit sursei citate. Acest lucru

se datoreazã faptului cã magazi-

nele de specialitate oferã o gamã

largã de soluþii de interior atât

sectoarelor rezidenþiale, cât ºi

celor comerciale.

Allied Market Research amin-

teºte cã segmentul comerþului

electronic va avea o creºtere

CAGR de 5,2% în perioada supusã

analizei, datoritã beneficiilor ofe-

rite, cum sunt preþurile competiti-

ve, securitatea la platã, ofertele

payback etc.

Conform analizei, America de

Nord a deþinut cea mai mare

pondere pe piaþa mobilei din

lume în 2017, generând aproape

douã cincimi din aceasta, în con-

diþiile în care regiunea a fost su-

sþinutã de creºterea veniturilor

populaþiei ºi a industriilor imobi-

liarã ºi a ospitalitãþii, iar din 2018

pânã în 2025, Asia-Pacific va înre-

gistra cea mai rapidã creºtere

CAGR, de 5,7%, în contextul avan-

sului din sectorul comercial ºi cel

hotelier din regiune.

Principalii jucãtori din industria

globalã a mobilei sunt Haworth

Inc., Inter IKEA Systems BV, Steel-

case Inc., Masco Corp., HNI Corp.,

L. & J.G. STickley Inc., Kimball

International Inc., Okamura Corp.,

Heritage Home Group LLC,

Durham Furniture Inc.
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