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Theo công ty nghiên cứu Memoori Business Intelligence, tổng doanh thu trên thị
trường toàn cầu của các sản phẩm bảo mật sẽ đạt 23,4 tỷ USD vào cuối năm 2013.

  

Trong báo cáo "Thị trường kinh doanh bảo mật từ năm 2013 đến 2017," các công ty
nghiên cứu cho biết thị trường video giám sát an ninh chiếm 52% tổng doanh thu,
mang lại 12,26 tỷ USD. Lĩnh vực báo động xâm nhập đứng thứ hai với 6 tỷ USD
(chiếm 26%), kế đến là kiểm soát truy cập với 5,11 tỷ USD (22%).

  

Trong năm 2013, doanh số sản phẩm kết hợp tăng 8%,  trong đó thị trường video
giám sát đạt 12%, kiểm soát truy cập chiếm 9% và báo  động xâm nhập 2%. Báo
cáo cũng cho rằng thị trường video giám sát an ninh IP đạt  mức tăng trưởng 30%
do nhu cầu bảo mật thiết bị ngày càng tăng.

  

Công  ty nghiên cứu lưu ý, bất chấp tình hình kinh tế không tốt trên toàn cầu, thị 
trường thiết bị bảo mật vẫn mang lại nhiều doanh thu và tiền đầu tư hơn so với  dự
kiến. Trên thực tế, ngành công nghiệp an ninh vẫn tiếp tục cung cấp các sản  phẩm
và dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng, chẳng hạn như tăng năng suất và giảm 
chi phí vận hành trong lúc vẫn đảm bảo lợi tức đầu tư (ROI).

  

Bảng phân tích theo cấu trúc ngành cho thấy, dẫn đầu thị  trường là một nhóm nhỏ
các công ty hàng đầu vừa mới tham gia lĩnh vực kinh  doanh này chưa lâu. Các nhà
cung cấp này đã tận dụng cơ hội sử dụng công nghệ mới  để sản xuất sản phẩm
đáp ứng theo nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ngược lại, cổ  phiếu của những tập
đoàn lớn trong thị trường sản phẩm này đã giảm và họ cũng  không thành công
trong việc lấy lại tốc độ tăng trưởng như trước thông qua việc  mua lại.

  

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy thị trường Trung Quốc đã  vượt lên trước với tốc độ
tăng trưởng cao nhất. Mức tăng trưởng chung tại thị  trường này vẫn không giảm
trong 5 năm qua. Trên thực thế, sự thâm nhập của thị  trường Trung Quốc đã tăng
gần 60% suốt thời gian này. Theo Memoori, các công ty  cung cấp thiết bị an ninh IP
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hàng đầu Châu Âu đã thất bại trong việc khẳng định  thương hiệu của mình tại nơi
sẽ trở thành thị trường lớn nhất trên thế giới.

  

 Theo Security Sales  & Integration
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