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Piaþa mobilei va trece
de 877 miliarde de
dolari, la nivel global,
pânã în 2031
l Creºterea venitului disponibil, a investiþiilor în infrastructurã ºi
înclinaþia tot mai mare a clienþilor cãtre mobilierul modular stimuleazã
piaþa globalã de mobilã

I
ndustria globalã a mobilei
a fost estimatã la 556,36
miliarde de dolari în 2020
º i es te preconizatã s ã
atingã 877,43 miliarde de
dolari pânã în 2031, în

baza unei creºteri anuale com-
puse (CAGR) de 3,8% din 2022

pânã în 2031, potrivit celui mai
recent raport Allied Market Re-
search.

Acesta menþioneazã cã spori-
rea venitului disponibil, a investi-
þiilor în infrastructurã - atât în
sectorul rezidenþial, cât ºi în cel
commercial -, dar ºi înclinaþia tot

mai mare a clienþilor cãtre mobi-
lierul modular stimuleazã piaþa
globalã de mobilã. Pe de altã
parte, noteazã analiza, creºterea
preþurilor materiilor prime ºi re-
stricþiile de mediu asociate cu
defriºãrile limiteazã aceastã
creºtere într-o oarecare mãsurã.

Totuºi, dezvoltarea de materii
prime ecologice, evoluþiile din
industria comerþului electronic ºi
creºterea veniturilor disponibile
ale persoanelor sunt de aºteptat
sã creeze oportunitãþi profitabile
în industrie, conform Allied Mar-
ket Research.
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Piaþa de profil se
redreseazã dupã
pandemia de
Covid-19, conform
Allied Market
Research

Conform raportului, segmen-
tul rezidenþial a contribuit la mai
mult de douã cincimi din cota
globalã a pieþei mobilierului în
2020 ºi îºi va menþine dominaþia
pânã în 2031. O economie glo-
balã îmbunãtãþitã a sporit capa-
citatea de a cheltuieli a consu-
matorilor, alimentând vânzarea
de articole de mobilier, sublinia-
zã raportul, menþionând cã,
astfel, a crescut segmentul rezi-
denþial. Totuºi, segmentul co-
mercial va avea, pânã în 2031,
cea mai rapidã creºtere anualã
compusã (+4,1%), pe fondul

sporirii cheltuielilor guverna-
mentale pentru fac i l i tãþ i le
publice.

Allied Market
Research:
Magazinele
specializate au
generat aproape
jumãtate din
veniturile pieþei
globale de mobilã
în 2020

În magazinele specializate au
fost generate aproape jumãtate
din veniturile pieþei globale de
mobilã în 2020, aratã raportul
Allied Market Research, care
anticipeazã cã proporþia se va
pãstra pânã în 2031. Acest lucru

se datoreazã faptului cã în ma-
gazinele specializate este oferitã
o gamã largã de categorii de
mobilã.

Totuºi, noteazã raportul, seg-
mentul comerþului electronic va
avea cea mai importantã CAGR,
de 4,4%, în perioada prognoza-
tã, lucru care se datoreazã ex-
pansiunii cumpãrãturilor elec-
tronice.

Allied Market Research mai
aminteºte cã, dupã zona geo-
graficã, America de Nord a avut
ponderea majorã în 2020, ge-
nerând aproape douã cincimi
din veniturile pieþei globale de
mobilã, în baza creºterii venitu-
lui disponibil al locuitorilor ºi a

expansiunii industriilor imobi-
liare ºi ospitalitãþii din regiune.
Însã, zona Asia-Pacific va avea
cea mai rapidã CAGR, de 4,6%,
din 2022 pânã în 2031, evoluþie
atribuitã creºterii rapide a occi-
dentalizãrii ºi a infrastructurii
din regiune, conchide analiza.
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Jucãtori cheie din industria globalã a mobilei, conform Allied
Market Research: Durham Furniture Inc., Masco Corp., Inter
IKEA Systems BV, Steelcase Inc., Okamura Corp., Haworth
Inc., HNI Corp., Kimball International Inc., L. & J.G. STICKLEY
Inc., Heritage Home Group LLC.


