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Abstract 

The paper considers the economical impact of cosmetics industry, taking into account 

economy’s evolution in the past 20 years and how our society was impacted by this evolution. 

Even if the chosen topic is vast and has a lot of information, my colleague and I decided to 

summarize and point out some aspects of it, such as  the socio-economic evolution of the 

cosmetic industry, the impact on people’s lives of the cosmetic industry, the past vs. the present 

of this industry, the impact of COVID-19 on the cosmetic industry. The main reason why we 

chose this topic is due to our appreciation and love of the make-up and skincare industry. We 

believe that this industry is expanding continuously due to innovation, and because of this 

economic expansion, people’s interest in self-care is increasing. 

Cuvinte cheie. economic, industrie cosmetica, cosmetice, impact, ingrijire personala. 

 

Introducere 

Tema lucrării este impactul industriei cosmetice asupra economiei. Motivul alegerii 

acestei teme este pasiunea pentru cosmetice si ingrijire personala si credinta in importanta 

acestui aspect in vietile oamenilor.  

Desi subiectul este unul foarte larg, cu multe date si detalii care se extind pe durata a 

zeci de ani de la infiintarea acestei industrii,  lucrarea încearcă  sumarizarea acestor informatii. 
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Aceasta tema este discutata din perspectiva catorva mini capitole precum contributia socio-

economica a industriei europene de cosmetice, impactul asupra vietii oamenilor, trecutul vs. 

prezentul industriei cosmetice si impactul COVID-19 asupra acestei industrii. 

          Industria cosmeticii si de ingrijire personala are o significanta contributie economica si 

sociala asupra economiilor nationale si regionale ale UE. Prin achizitionarea de bunuri si 

servicii, industria cometica genereaza multiple cheltuieli economice, ce avantajeaza 

economiile Europei. Pe langa factorii economici, un aspect care trebuie luat in vedere il 

reprezinta multiplele feluri prin care cosmetica a imbunatatit in mod tangibil vietile oamenilor.  

Contributia socio-economica a industriei europene de cosmetice 

          Contributia economica a cosmeticii europene poate fi impartita in trei categorii 

principale, in funcție de impactul acestui sector asupra economiei (figura 1) (Cosmetics 

Europe, 2019): 

• Impact direct,  corespunde contributiei economice creata de manufacturarea produselor 

cosmetice 

• Impact indirect, provine din cumpararea de servicii si bunuri de catre diferite firme implicate 

in mod direct in productia de produse cosmetice. Acest impact este acumulat atat inspre lantul 

de aprovizionare (cumpararea de materii prime, ambalaj), cat si dinspre lantul de aprovizionare 

(distribuirea, produsele angro si darea acestora spre vanzare). 

• Impact indus,  definit ca si contributia aditionala la economie, rezultata din cresterea 

cheltuielilor de catre forta de munca angajata atat direct, cat si indirect de catre industria 

cosmetica.  

Pe langa aspectele mentionate mai sus, industria cosmeticelor are si cateva impacturi 

“catalitice”, cum sunt imbunatatirea stilului de viata in urma folosirii produselor de ingrijire, 

cresterea competitivitatii in economia europeana si contributia la prosperitatea europenilor.  

          Europa este principalul si cel mai mare producator global de produse cosmetice, in 2018, 

piata europeana fiind estimata undeva la 78.6 miliarde de euro (Cosmetics Europe, 2019). 
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Figura 1. Contributia Socio-economica a industriei europene de cosmetice in 2018. 

(Sursa: (Cosmetics Europe, 2019), p. 6) 

 

Industria cosmetica este o industrie in continua miscare si expansiune, condusa de 

stiinta, inovatie, creativitate, ce a facut uriase investitii in cercetare si dezvoltare pe plan global. 

 Vorbind la nivel global, majoritatea firmelor de cosmetice sunt detinute de cele 10 

companii uriase de cosmetice din lume, acestea fiind: L’Oreal (detine Garnier, Maybelline NY, 

Lancome, Giorgio Armani etc), Unilever (detine Dove, Vaseline etc), Estee Lauder, Procter 

and Gamble (detine Gillette, Head&Shoulders, Crest etc), Coty (detine Max Factor, Rimmel, 

Gucci, Hugo Boss etc), Shiseido, Beiersdorf (detine Nivea, Eucerin etc), Johnson & Johnson 

(detine Neutrogena, Johnson’s Baby etc), Amore Pacific, Kao Corporation (More, 2020). 
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Impactul asupra vietii oamenilor 

          In teorie, majoritatea celor 500 milioane de consumatori europeni care folosesc produse 

cosmetic sau de igiena personala, isi creeaza un mod de viata sanatos, ingrijit, pozitiv si au o 

stima de sine mai ridicata in viata de zi cu zi.  

          In medie, consumatorii europeni cheltuiesc anual, aproximativ 135 EUR pe produse de 

ingrijire. Aceasta suma creste odata cu cresterea in varsta, femeile cu varste cuprinse intre 40-

60 ani si cele 60+ cheltuind de aproape 3 ori mai mult pe produse de ingrijire faciala, decat cele 

cu varste cuprinse intre 19-24. In tari mai dezvoltate economic, precum Elvetia sau Norvegia, 

suma anuala poate ajunge undeva pe la 225EUR/an (Cosmetics Europe, 2019). 

          Pe langa imbunatatirea aspectului, folosirea produselor de ingrijire din viata de zi cu zi 

are si functii benefice asupra sanatatii: pasta de dinti ne mentine dintii sanatosi, crema cu 

protectie solara previne arsuri, cancer de piele sau pete solare, crema hidratanta previne uscarea 

pielii etc.  

          Pentru majoritatea oamenilor, exista o varietate de produse de ingrijire care au intrat in 

categoria de necesitate, precum ar fi pasta de dinti, deodorantul, sapunul. Aceasta idee de 

“necesitate” insa, poate varia de la o tara la alta, depinzand de pozitionarea geografica, clima 

etc. De exemplu, 75% din europenii situati in sud, considera ca folosirea unei creme cu 

protectie solara este absolut o necesitate, pe cand doar 32% din europenii situati in nord pot fi 

de aceeasi parere (Cosmetics Europe, 2019). 

          In urma unui studiu realizat in 2018 pe baza increderii in sine si dezvoltarii acesteia, s-a 

constatat ca persoanele cu varste cuprinse intre 14-21 ani investesc mult mai mult in aspectul 

lor. 85% din populatia tanara a indicat faptul ca se se simte mai „in siguranta” dupa folosirea 

produselor de ingrijire (Cosmetics Europe, 2019).  

          In ceea ce priveste folosirea machiajului, peste 50% dintre femei au confirmat ca lipsa 

machiajului le provoaca sentimente „negative” (16% spun ca se simt neatragatoare, 14% se 

simt nesigure pe ele, 14% se simt „dezvelite” si incomplete, de parca ceva ar lipsi din aspectul 

lor) (Cosmetics Europe, 2019). 
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Figura 2. Cheltuiala anuala de produse cosmetice. 

(Sursa: (Cosmetics Europe, 2019), p. 10) 

 

 

Industria cosmetica: trecut vs. Prezent 

          In ultimii 20 de ani, piata produselor de infrumusetare a inregistrat o crestere de 4,5% in 

medie pe an, cu o crestere anuala care variaza intre 3-5,5%. Aceasta piata a cosmeticelor si-a 

dovedit capacitatea de a realiza o crestere stabila si continua, precum si capacitatea de a rezista 

in conditii economice nefavorabile. 

          Produsele de  înfrumusețare pot fi subdivizate in doua segmente: cele premium si cele 

destinate fabricarii in masa, conform brandului pretului si canalelor de distributie. In urma 

analizei globale, segmentul de masa a reprezentat 72% din totalul vanzarilor în 2010, in timp 

ce segmentul premium a reprezentat restul de 28% (Łopaciuk & Łoboda, 2013). 
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          La sfarsitul anilor ’90, piata mondiala a produselor cosmetice a trecut printr-o usoara 

incetinire. In 1988, la nivel modial, vanzarile cu amanuntul de produse cosmetice a scazut la 

166,2 miliarde USD, in scadere de la 171,5 miliarde in 1977, in principal datorita scaderii 

vanzarilor in Asia-Pacific. Cu toate acestea, alte regiuni au raportat o crestere suplimentara, de 

exemplu piata SUA care a crescut cu 3% pana la 5%, in principal datorita cresterii populatiei 

si cresterii cererii de produse premium (Łopaciuk & Łoboda, 2013).  

          Pe parcursul primului deceniu al secolului 21, vanzarile de produse cosmetice au crescut 

constant, atingand nivelul de 4,5% în prima jumatate și 4,4% în a doua jumatate. 

          Industria de make-up si cosmetice a fost afectata de recesiunea din 2009, dar și-a revenit 

în 2010 pe masura ce economia globala s-a îmbunatatit. Cu toate acestea, recesiunea nu a avut 

un impact egal asupra tuturor pietelor, tarile dezvoltate nu au suferit mult si in timpul 

recuperarii lor, unele dintre ele (China, India, Indonezia) au reusit sa atinga o crestere de peste 

25% a vanzarilor  în 2010 (Łopaciuk & Łoboda, 2013).  

          Recesiunea a adus o schimbare rapida în comportamentul consumatorilor, deoarece 

acestia au inceput sa observe produsele premium si majoritatea marcilor de lux, piata globala 

a frumusetii generand venituri totale de 382,3 miliarde USD in 2010 (Łopaciuk & Łoboda, 

2013).  

          Industria cosmetica este in continua dezvoltare pentru a putea indeplini cerintele 

consumatorului. Cele mai noi tendinte aparute in ultimii ani au la baza economisirea timpului 

(ex: gel de dus 3in1, oja cu uscare rapida) si utilizare de produse de makeup rezistente pe termen 

lung. (ex: rujuri de lunga durata, oja semipermanentă).  

  În perioada 1998-2010, vanzarile totale de produse cosmetice (produse de ingrijire 

personala si de infrumusetare) au crescut mai mult de dublu: de la 166,1 miliarde USD la 382,3 

miliarde USD. In 1998, cel mai mare segment a fost ingrijirea parului, reprezentand mai mult 

de 20% din vanzarile globale 2010 (Łopaciuk & Łoboda, 2013). 

          Pe tot parcursul anului 2010 ingrijirea pielii a fost cel mai semnificativ segment, cu o 

cota de piata de 23% (Łopaciuk & Łoboda, 2013). 
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Tabel 1. Trendurile categoriilor de produse si evolutia lor in ultimii ani 

(Sursa: (Łopaciuk & Łoboda, 2013)) 

Categoria de produs 1998 2010 

Produse de ingrijire a pielii 16.4% 23.0% 

Produse pentru par 20.8% 17.3% 

Culoare 13.5% 12.3% 

Parfumuri 12.9% 10.4% 

Igiena personala 31.2% 30.6% 

Altele 5.2% 6.4% 

Valoare totala a vanzarilor 166.1 382.3 

 

       

Impactul COVID-19 asupra industriei cosmetice 

          Impactul acestei pandemii va duce la o criza a sanatatii si social-economica, care nu 

poate fi subestimata. Lunile in care consumatorii au fost in izolare si/sau carantină, cu interdictii 

de calatorie si afaceri inchise, cumpararea si modul de utilizare ale produselor de make-up si 

ingrijire personala s-a schimbat dramatic astfel incat, vanzarile au scazut, afectand multe 

segmente din piata produselor cosmetice. Impactul economic al crizei Covid-19 va lovi in 

intregime industria de cosmetice, afectand in special afacerile mici si independente, care in 

momentul de fata ocupa un rol important in segmentul pietei. 

          Lucrul de acasa, purtatul mastii, distantarea sociala, reducerea veniturilor – toate acestea 

fac ca machiajul si parfumurile sa isi piarda din importanta, studiile aratand scaderi de 55-75% 

(Mucenic, 2020). 

          Purtatea mastii este obligatorie in spații inchise, iar  produsele de ten, precum fondul de 

ten nu isi mai gasesc sensul. Cele mai cautate produse vor fi cele cu rezistenta mare la transfer. 

O exceptie in acest caz este machiajul ochilor. Amazon a raportat o crestere de 150% pentru 

aceasta categorie (Mucenic, 2020). 
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          Majoritatea europenilor vad situatia din urmatoarele luni ca fiind incerta, asteptarile lor 

fiind ca economia sa isi revina in 6-12 luni. Locuitorii tarilor puternic afectate de COVID-19, 

precum Spania, Franta si UK sunt chiar mai sceptici, un procent între 40 și 55% se asteapta la 

un impact de durata al recesiunii si o recuperare dificila (Mucenic, 2020). In acest context, 

majoritatea declara ca isi vor reduce cheltuielile pe multiple segmente neesentiale. Scaderile 

preconizate sunt mai mari pe ingrijirea tenului si machiaje si mai mici pe segmentul de ingrijire 

personala. Figura 3 prezintă cateva date specifice pentru fiecare tara, cu privire la intentia de 

achizitie în perioada următoare (indicativii sunt pentru intentia de achizitie – diferenta dintre 

procentul de consumatori care intenționază să scadă consumul și cei care intenționează să-l 

crească).  

  

Figura 3. Intentia de achizitie a produselor cosmetice 

(Sursa: (Mucenic, 2020)) 

 

          La nivel de tendinte, consumatorii declara ca intentioneaza sa-si reduca achizitiile pentru 

produsele de ten si machiaj, in medie cu 29% – germanii estimand cel mai mic procent, de doar 
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14%, iar polonezii si britanicii estimand chiar spre jumatate din volumul anterior pandemiei 

(Mucenic, 2020).  

          Pentru produsele de ingrijire personala, vedem o intentie de mentinere a cheltuielilor 

curente (-1% in medie), polonezii estimand chiar un supra-consum de +17%, dar majoritatea 

europenilor vizeaza doar o scadere moderata de 2-5% (Mucenic, 2020). 

  

Concluzii 

Cererea de produse cosmetice va continua sa creasca, alimentata în principal de pietele 

in dezvoltare din Asia si America Latina, ceea ce va contribui la crearea de noi produse. 

Producatorii mondiali de produse cosmetice vor trebui sa isi diferentieze produsele 

pentru a le adapta la asteptarile noilor lor clienti. 

Ingrijirea pielii este segmentul cu cel mai mare potential de crestere. Acesta va ramane 

segmentul emblematic pe piata produselor cosmetice în urmatorii ani. 
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