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Piaþaglobalãamobilierului
pentru dormitor va trece
de 176 de miliarde de
dolari în 2027
lDomeniul va înregistra o creºtere anualã compusã de 3,9% în
intervalul 2021-2027

P
iaþa mondialã a mo-

bi l ier u lu i pen tr u

dormitor a însumat

135 de miliarde de

dolari în 2020 ºi este

aºteptatã sã ajungã

la 176,1 miliarde de dolari pânã

la sfârºitul anului 2027, în baza

unei creºteri anuale compuse

(CAGR) de 3,9% în perioada

2021-2027, aratã o anal izã

Industry Research.

Potrivit acesteia, expansiunea

pieþei de profil este datã de

creºterea nivelului de trai, care

genereazã un interes sporit

pentru produsele premium.

Atât þãrile dezvoltate, cât ºi cele

în curs de dezvoltare sunt mar-

torele unei creºteri a populaþiei

c u av er i r i d i c ate ( H N W I -

high-net-worth individual), res-

pectiv a preferinþei pentru un

stil de viaþã luxos, noteazã

studiul

"Odatã cu creºterea veniturilor

disponibile, capacitatea de a

cheltui a consumatorilor, res-

pectiv cheltuielile acestora cu

bunurile ºi serviciile de lux sunt

tot mai mari", conform Industry

Research, care explicã: "Niveluri-
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le ridicate ale veniturilor pot fi

atribuite creºterii populaþiei fe-

minine care lucreazã. Odatã cu

expansiunea numãrului de fe-

mei care lucreazã, numãrul gos-

podãriilor cu mai multe venituri

a crescut. Acest lucru a extins

numãrul locuinþelor indepen-

dente pe tot globul ºi a sporit

nevoia mobilierului pentru dor-

mitor în unitãþile rezidenþiale.

Cheltuielile crescute ale consu-

matorilor pentru produsele de

m o b i l i er de lux des t i n at

dormitoarelor sunt aºteptate sã

stimuleze expansiunea pieþei

globale de mobilier de dormitor

în perioada 2021-2027".

Principalii jucãtori de pe piaþa

mobilierului pentru dormitor in-

clud, potrivit sursei citate: IKEA

(Suedia); Ashley Furniture Indu-

stries (SUA); Steinhoff Interna-

tional (Africa de Sud, Germania,

Olanda); NITORI (Japonia); Suo-

feiya Home Collection (China);

S leemon (China) ; La-Z-Boy

(SUA); Quanyou Furniture (Chi-

na); Vaughan-Bassett Furniture

(SUA); Hooker Furniture (SUA);

Sauder Woodworking (SUA);

Nolte Group (Germania); Klau-

ssner Home Furnishings (SUA);

Markor International Home Fur-

nishings (China); Airsprung Gro-

up (Marea Britanie); Hiep Long

Fine Furniture (Vietnam); Godrej

Interio (India); Wellemöbel (Ger-

mania); Royal Furniture Holding

(China); Hukla (Germania); Slee-

peezee (Marea Britanie); Qumei

H o m e F ur n i s h i n gs Gr o up

(China); Durian (India); Hevea

Furniture & Interiors (India); D.P.

Woodtech (India).

Primii patru jucãtorii din do-

meniu - IKEA, Ashley Furniture

Industries, Steinhoff ºi NITORI -

deþin o cotã de peste 5% din

piaþa de profil, conform Industry

Research.

Statele Unite ale Americii sunt

cea mai mare piaþã de mobilier

pentru dormitor, cu o cotã de

peste 30%, urmate de China ºi

Europa, ambele având o cotã de

peste 25%.

Dupã produs, noptierele re-

prezintã cel mai mare segment

de pe piaþa de profil, cu o cotã

de peste 30%. Totodatã, seg-

mentul pe care întâlnim cel mai

mult mobilierul de dormitor

este cel al gospodãriilor, urmat

de c el c o m er c i a l , p o tr i v i t

analizei.
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O analizã Technavio aratã cã, în 2021,
creºterea pieþei mobilierului pentru

dormitor a fost de 2,21%, iar în perioada
2020-2025 vom asista la un avans

compus anual de 2,91%. Technavio
preconizeazã cã 52% din creºterea acestui

segment în intervalul menþionat va
proveni din regiunea Asia-Pacific, datoritã

progreselor economice ºi exploziei
populaþiei în þãrile în curs de dezvoltare,

precum China ºi India.


