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Tlačová správa 
 

Európska spotrebiteľská klíma sa ku koncu roka 
výrazne zlepšila  

Zistenia štúdie GfK Consumer Climate Europe za štvrtý kvartál 

roku 2015 

Norimberg, 10. február 2016 – V posledných troch mesiacoch roku 

2015 sa spotrebitelia, ako aj médiá venovali niekoľkým významným 

témam a diskusia sa sústredila najmä na utečeneckú krízu, teroristic-

ké útoky v Paríži, zlepšujúce sa ekonomické výsledky v takmer všet-

kých európskych krajinách a tiež na pokračujúce výrazne nízke ceny 

energií. Medzi septembrom a decembrom 2015 sa index spotrebiteľ-

skej klímy za Európsku úniu ako celok zvýšil o 1,9 bodu na 12,2 bodu. 

Spotrebiteľská nálada vo väčšine európskych krajín počas posledného 

štvrťroka 2015 kolísala. Najprv bol dominantnou témou prúd utečencov 

z krízou zasiahnutých regiónov Blízkeho východu a severnej Afriky. Ako 

utečencov spravodlivo rozdeliť medzi všetky európske krajiny? A ako ich čo 

najrýchlejšie integrovať do spoločnosti? Je vôbec možné integrovať také  

veľké  množstvo utečencov? Spočiatku mali tieto tri otázky v niektorých 

krajinách vplyv na to, ako spotrebitelia hodnotili očakávaný vývoj ekono-

mickej situácie v najbližších mesiacoch, a to aj napriek tomu, že tento prob-

lém sa priamo dotýkal len tých krajín, cez ktoré prúd utečencov prechádzal. 

Avšak v Nemecku, Rakúsku, Dánsku a Švédsku, čo sú krajiny, ktoré sú 

medzi utečencami mimoriadne obľúbené ako konečný cieľ ich cesty, pre-

biehala čoraz skeptickejšia debata o tom, či je vôbec možné taký veľký 

počet utečencov úspešne integrovať do spoločnosti. Navyše, mnohých ľudí 

výrazne šokovali novembrové útoky v Paríži a následná hrozba teroru 

v Nemecku. 

Trvalo preto až do úplného konca roka, kým sa výraznejšie prejavili pozi-

tívne ekonomické výsledky väčšiny európskych krajín. Ekonomická výkon-

nosť sa výraze zlepšila v takmer všetkých krajinách, ktorým sa venuje táto 

štúdia. Vďaka nízkym cenám ropy a energií, ako aj zanedbateľnej hladine 

inflácie, mali spotrebitelia vo vreckách viac peňazí, ktoré mohli vynaložiť na 

nákup väčšieho množstva statkov, či služieb. Okrem toho v minulom roku 

klesala aj nezamestnanosť, a to v takmer všetkých krajinách Európy, čo 

znamenalo, že viac ľudí pracovalo a naopak, menej z nich sa muselo 

o svoje pracovné miesto obávať. Čoraz optimistickejšie očakávania Euró-

panov v oblasti hospodárskeho vývoja a osobných príjmov tento pozitívny 

trend reflektovali. Na druhej strane však v krajinách, ktoré bývali postihnuté 

krízou, tieto pozitíve vplyvy zatiaľ nepostačovali na to, aby dokázali zmeniť  

spotrebiteľské nálady smerom k intenzívnejším výdajom. V skutočnosti totiž 
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majú domácnosti v týchto krajinách ešte stále ledva o niečo viac prostried-

kov, ako im postačuje na pokrytie bežných každodenných potrieb.  

 

Ochota k spotrebe v Nemecku aj naďalej rastie  

Na jeseň sa ekonomické očakávania nemeckých spotrebiteľov aj ďalej zhor-

šovali. Ukazovateľ v novembri klesol o 5,3 bodu, čo predstavovalo najnižšiu 

úroveň od februára 2013. A hoci sa ku koncu štvrťroka do istej miery stabili-

zoval, ešte stále bol v porovnaní s predošlým kvartálom nižší o 3,5 bodu a 

nachádzal sa na úrovni 2.9 bodu. Avšak samotná ekonomická situácia bola 

výrazne priaznivejšia ako nálada nemeckých spotrebiteľov. V štvrtom štvrť-

roku sa hrubý domáci produkt Nemecka zvýšil o 1,8 percenta oproti rovna-

kému kvartálu predošlého roka a nemecká ekonomika ako celok za rok 2015 

narástla o 1,7 percenta, čo je najrýchlejšie tempo rastu za posledné štyri 

roky. Musíme preto predpokladať, že sa ekonomické očakávania nemeckých 

spotrebiteľov začnú opäť zlepšovať. 

Na rozdiel od svojich očakávaní v hospodárskej oblasti nemeckí spotrebitelia 

predpokladali medzi septembrom a decembrom nárast vlastných príjmov (o 

3,1 bodu na celkovú úroveň 50,8 bodu). Počas uvedeného obdobia, kon-

krétne v novembri, poklesol tento indikátor na 44,4 bodu, čo predstavovalo 

najnižšiu hladinu za celý rok. Na druhej strane, v porovnaní s rovnakým ob-

dobím minulého roka, narástol o takmer 10 bodov. 

Navyše, ochota spotrebiteľov k nákupom zostala na extrémne vysokej 

úrovni aj počas jesene. Medzi septembrom a decembrom stratil daný indi-

kátor len 1,4 bodu a na konci roka dosiahol úroveň 49 bodov, čo je presne 

rovnaká hladina ako v predošlom roku.  

Ochota k nákupom vo Francúzsku výrazne poklesla 

Ekonomické očakávania obyvateľov Francúzska sa počas leta opäť stabili-

zovali a tento trend pokračoval aj v poslednom kvartáli roka. V novembri 

tak daný indikátor dosahoval 16,6 bodu, čo bolo najviac od októbra 2007. 

A hoci v priebehu decembra opäť poklesol na 7,2 bodu, ešte stále bol o 1,1 

bodu vyšší ako v septembri. V porovnaní s koncom roka 2014 sa ekono-

mické očakávania Francúzov zvýšili zhruba o 23 bodov. 

Okrem toho sa v poslednom kvartáli zvýšili aj príjmové očakávania francúz-

skych spotrebiteľov, a to o 2,2 bodu na celkovú úroveň -4,9 bodu. Napriek 

tomu, že tento indikátor v minulom roku výrazne kolísal, v súčasnosti je 

zreteľne na vzostupe. Pre porovnanie, v januári bol indikátor príjmových 

očakávaní ešte stále na úrovni -28,8 bodu. Postupný, hoci len mierny po-

kles nezamestnanosti, určite prispel k danému trendu. Podľa Európskej 

komisie sa podiel Francúzov bez práce v auguste pohyboval na úrovni 10,6 

percent, kým v novembri poklesol na 10,1 percenta. 

Na druhej strane tento pozitívny trend nemal žiadny dopad na ochotu Fran-
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cúzov k nákupom. Hoci v septembri vykazovali francúzski spotrebitelia 

najvyššiu ochotu k relatívne väčším nákupom od decembra 2001, ich ocho-

ta k výdajom koncom roka opäť výrazne poklesla. Daný indikátor stratil 

počas štvrtého kvartálu 13,3 bodu a na konci  roka 2015 sa tak nachádzal 

na úrovni -4,6 bodu.  

Príjmové očakávania vo Veľkej Británii sa zvyšujú  

Po septembrovom poklese ekonomických očakávaní britských spotrebite-

ľov na najnižšiu úroveň za posledné dva roky spotrebiteľské nálady Britov 

počas štvrtého kvartálu kolísali. Napriek tomu sa v decembri ukazovateľ 

nachádzal na úrovni 16,6 bodu, čo bolo o 5,6 bodu viac ako v septembri. 

Na druhej strane však ekonomické očakávania Britov výrazne poklesli pre-

dovšetkým vzhľadom na ich dočasný vrchol v apríli minulého roka. Britskí 

spotrebitelia zjavne predpokladajú, že výkonnosť ich ekonomiky bude 

v najbližších mesiacoch skôr slabšia.   

Naproti tomu sa príjmové očakávania vo štvrtom kvartáli výrazne zvýšili o 

11 bodov a v súčasnosti dosahujú 22,9 bodu, čo predstavuje nárast 

o takmer 18 bodov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Drob-

né fluktuácie z letných mesiacov sa tak premenili na vzostupný trend. Na 

tento trend tiež mala priaznivý dopad nízka nezamestnanosť, ktorá ďalej 

mierne klesala až na úroveň 5,2 percenta.  

Napriek pozitívnemu hospodárskemu vývoju sa ochota k nákupom brit-

ských spotrebiteľov v poslednom štvrťroku mierne znížila o 4,6 bodu na 

úroveň 10,6 bodu. Na druhej strane je však celkový trend stále pozitívny, 

keď bol v decembri tento ukazovateľ zhruba o 8 bodov vyšší ako 

v rovnakom období minulého roka.  

Belgická ekonomika je na výraznom vzostupe 

Po kolapse ekonomických očakávaní v treťom kvartáli 2015 našli belgickí 

spotrebitelia na konci  roka novú nádej. Ukazovateľ v tejto oblasti narástol 

z hladiny -3,6 bodu v septembri na  decembrovú úroveň 15,6 bodu, čo 

predstavuje nárast o 19,2 bodu. Belgickí spotrebitelia tak očakávajú, že ich 

ekonomika bude v nadchádzajúcich mesiacoch súvisle rásť. 

Optimistické hodnotenie trendov v belgickej ekonomike tiež ovplyvnilo príj-

mové očakávania spotrebiteľov a daný ukazovateľ sa v uplynulom štvrťroku 

zvýšil o 6,7 bodu na -16,2 bodu. Navyše, hoci je celkom zjavné, že Belgi-

čania ešte stále nepredpokladajú nárast vlastných príjmov, ich očakávania 

vzrástli v porovnaní s decembrom 2014 o viac než 8 bodov. 

Tento vzostupný trend rovnako ovplyvnil ochotu Belgičanov k nákupom. 

Uvedený ukazovateľ sa od septembra zvýšil o 11,8 bodu na konečnú úro-

veň 13,8 bodu, čo bolo najviac od októbra 2011. Jedným z dôvodov je do-

zaista aj kontinuálny pokles nezamestnanosti v posledných mesiacoch. 

Podľa údajov Európskej komisie sa v apríli 2015 nezamestnanosť 
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v Belgicku pohybovala na úrovni 8,8 percent, kým v novembri už klesla na 

7,8 percent. 

Grécko sa prepadlo naspäť do recesie 

Ekonomické očakávania gréckych spotrebiteľov reflektovali ekonomickú 

a politickú situáciu v krajine, ktorá aj naďalej zostáva komplikovaná. 

V poslednom kvartáli roku 2015 daný ukazovateľ klesol o ďalšie 3,6 bodu 

na decembrovú úroveň -33.6 bodu, čo je najnižšia hladina za posledné dva 

roky. Eufóriu z volebného víťazstva Alexisa Tsiprasa v januári 2015 tak 

vystriedalo hlboké rozčarovanie. Navyše sa hrubý domáci produkt v treťom 

štvrťroku opäť prepadol, tentokrát o 0,9 percent v porovnaní s rovnakým 

obdobím minulého roka. Hoci v predchádzajúcich kvartáloch dosahoval 

slušný rast. 

Napriek pokračujúcemu prepadu v oblasti ekonomických očakávaní vyka-

zujú Gréci väčší optimizmus v oblasti vývoja vlastných príjmov. Vo štvrtom 

štvrťroku 2015 sa uvedený indikátor zvýšil o 15,5 bodu na celkových -18 

bodov a nechal ďaleko za sebou dočasný augustový pokles. Navyše, hoci 

nezamestnanosť na úrovni 24,5 percent bola v októbri ešte stále jedna 

z najvyšších v celej Európe, od januára 2015 súvisle klesla celkovo o 1,3 

percenta. 

Kvôli komplikovanej hospodárskej situácii Grécka zostáva ochota spotrebi-

teľov k nákupom na najnižšej úrovni spomedzi všetkých krajín v rámci štú-

die, konkrétne na decembrovej úrovni -36,1 bodu. Hoci sa tento ukazovateľ 

mierne zotavil z kolapsu medzi júnom a augustom, nachádzal sa len o 0,9 

bodu vyššie ako v septembri. Pre Grékov je tak ešte stále takmer nemožné 

kupovať si výrobky alebo služby nad rámec základných každodenných 

potrieb. V zásade sa dá konštatovať, že Grécko sa vo všetkých troch me-

raných kategóriách nachádza na spodku rebríčka Európskych krajín. 

Rakúšania nemíňajú žiadne prostriedky na väčšie nákupy  

Hoci sa hrubý domáci produkt Rakúska v treťom štvrťroku zvýšil 

v medziročnom porovnaní o 1 percento, tento vývoj mal sotva nejaký vplyv 

na ekonomické očakávania rakúskych spotrebiteľov, ktoré sa zvýšili len 

o 2,8 bodu na celkovú úroveň -17 bodov a aj na konci decembra boli ešte 

stále hlboko v červených číslach. Rakúski spotrebitelia ešte stále neočaká-

vajú, že sa výsledky ich hospodárstva výrazne zlepšia, čo je tiež evidentné 

pri pohľade na medziročný vývoj tohto ukazovateľa, ktorý v porovnaní 

s decembrom 2014 vykazuje pokles o 5,6 bodu.  

V septembri dosiahli príjmové očakávania Rakúšanov 31,1 bodu, čo pred-

stavuje najvyššiu úroveň od októbra 1999 (32,7 bodu). Avšak tento vzo-

stupný trend vo štvrtom kvartáli nepokračoval a ukazovateľ sa naopak pre-

padol o 9,4 bodu na súčasnú úroveň 21,7 bodu. Zároveň sa podľa údajov 

Európskej komisie len mierne zvýšila nezamestnanosť o 0,1 percenta 

a v novembri tak podiel Rakúšanov bez práce dosahoval 5,8 percent.  
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Okrem toho na základe svojich pesimistických očakávaní je čoraz menej 

Rakúšanov odhodlaných nakupovať drahšie produkty alebo služby. Ochota 

k spotrebe v Rakúsku klesla od septembra o 10,8 bodu a na konci roka tak 

dosahovala 0,3 bodu. To je len tesne nad dlhodobým priemerom, ktorý je 

na úrovni nuly a v medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 15,5 

bodu. Dokonca pri porovnaní s najvyššou úrovňou za celý rok 2015, čo 

bolo v marci, sa tento ukazovateľ prepadol o nie menej ako 24,2 bodu. 

České príjmové očakávania dosahujú rekordnú výšku 

Česká ekonomika aj naďalej pokračovala v pozitívnych výkonoch a hrubý 

domáci produkt sa medziročne v treťom kvartáli zvýšil o 3,9  percent. To 

malo dopad aj na ekonomické očakávania českých spotrebiteľov, ktoré 

narástli od septembra o 4 body na celkovú úroveň 27,4 bodu, čo predsta-

vuje druhú najvyššiu hladinu spomedzi všetkých európskych krajín, ktorú 

prekonalo jedine Španielsko. Napriek tomu dané číslo predstavovalo po-

kles o takmer 14 bodov pri porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. 

Navyše sa vďaka pozitívnemu hospodárskemu vývoju nezamestnanosť 

držala na veľmi nízkej úrovni – v novembri podľa údajov Európskej komisie 

boli bez práce len 4,6 percenta Čechov. Aj z tohto dôvodu spotrebitelia 

ešte stále predpokladajú, že sa v najbližších mesiacoch ich príjmy výrazne 

zvýšia. V decembri bol ukazovateľ očakávaní v oblasti príjmov na úrovni 

56,5 bodu. Nielen, že je to o 18,1 bodu viac ako v septembri, ale zároveň je 

to najvyššia hladina nameraná pre Českú republiku od začiatku meraní 

v roku 1995. V súčasnosti žiadna iná európska krajina nedokáže prekonať 

Českú republiku, čo sa týka optimizmu spotrebiteľských očakávaní v oblasti 

príjmov.  

Celkový ekonomický optimizmus má tiež priaznivý dopad na ochotu 

k nákupom, ktorá počas štvrtého štvrťroku narástla o 13,9 bodu na 22,4 

bodu. Po dlhej hospodárskej kríze sú v súčasnosti Česi zjavne ochotní 

opäť vynakladať peniaze na drahšie produkty alebo služby, ktoré prekraču-

jú rámec nevyhnutných každodenných potrieb. 

Slováci v očakávaní vyšších miezd  

V posledných troch mesiacoch roka boli slovenskí spotrebitelia vďaka 

priaznivým hospodárskym výsledkom o niečo optimistickejší ohľadom bu-

dúcich výsledkov slovenskej ekonomiky. V decembri dosiahli ekonomické 

očakávania úroveň 23,2 bodu, čo je presne o 11 bodov viac ako 

v septembri. Jedným z dôvodov uvedeného optimizmu je dozaista rýchly 

rast hrubého domáceho produktu, ktorý sa v treťom štvrťroku medziročne 

zvýšil o 3,7 percenta.   

Tento rastový trend mal tiež pozitívny vplyv na príjmové očakávania slo-

venských spotrebiteľov, kde sa ukazovateľ zvýšil o 7,8 bodu na súčasnú 

úroveň 27,4 bodu. K tomuto číslu určite prispel aj súvislý pokles nezamest-

nanosti, keďže medzi januárom a novembrom 2015 sa podiel ľudí bez prá-
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ce znížil o 1,5 percenta a v súčasnosti sa nachádza na úrovni 10,8 percen-

ta. 

Na druhej strane však počas štvrtého kvartálu ochota Slovákov k nákupom 

kolísala, až kým nakoniec v decembri naznačila mierne stúpajúci trend. 

Medzi septembrom a decembrom sa daný ukazovateľ zvýšil o 2,2 bodu 

a dosiahol celkovú úroveň 4,4 bodu. V medziročnom porovnaní je to to 

však o takmer 26 bodov menej.  

Pre podrobnejšie informácie:  

Rolf Bürkl, +49 911 395-3056, konsumklima@gfk.com 

O prieskume 

Zistenia štúdie GfK Consumer Climate Europe vychádzajú z prieskumu 

uskutočňovaného v krajinách EÚ v mene Európskej komisie. Každý mesiac 

na otázky prieskumu odpovedá vzorka približne 40 000 respondentov, ktorí 

sú reprezentatívni z hľadiska dospelej populácie 28 členských krajín EÚ.  

Indikátory štúdie GfK Consumer Climate Europe sú založené na každome-

sačných prieskumoch zameraných na spotrebiteľské nálady. Skúmajú vše-

obecnú hospodársku situáciu v rôznych krajinách a situáciu jednotlivých 

domácností. 

Otázky v štúdii GfK Consumer Climate Europe sú kladené každý mesiac 

najčastejšie v rámci omnibusových prieskumov. Omnibusový prieskum sa 

venuje viacerým oblastiam naraz a uskutočňuje sa telefonicky alebo 

v rámci osobného rozhovoru.  

Z celkového mesačného rozsahu 12 otázok je vybraných 5, ktoré zohrávajú 

rozhodujúcu úlohu pri skúmaní spotrebiteľskej klímy v rámci štúdie GfK 

Consumer Climate Europe.  

Vybraných päť indikátorov – ekonomické očakávania, očakávania vo 

vývoji cien, príjmové očakávania, ochota k spotrebe a sklon k šetreniu 

– je vypočítaných nasledovným spôsobom: 

Ako základ na výpočet indikátorov sa používajú tzv. „čisté súčty“. Podiel 

spotrebiteľov, ktorí odpovedali kladne (napr. že finančná situácia ich do-

mácnosti sa zlepší / výrazne zlepší), sa odčíta od podielu respondentov, 

ktorí odpovedali záporne (napr. že finančná situácia ich domácnosti sa 

zhorší / výrazne zhorší).  

V ďalšom kroku sa tento čistý súčet štandardizuje s použitím zavedených 

štatistických metód a následne sa konvertuje tak, že dlhodobý priemer 

ukazovateľa je 0 bodov, aby sa vytvoril teoretický rozsah hodnôt od +100 

do -100 bodov. Na empirickej báze sa však od roku 1980 ukázalo, že vo 

všeobecnosti sú realistické hodnoty medzi +60 a -60 bodov.   

Ak je ukazovateľ kladné číslo, znamená to, že hodnotenie tejto premennej 

zo strany spotrebiteľov je z hľadiska dlhodobého porovnania nadpriemerné, 
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prípadne naopak, ak hovoríme o zápornom čísle. Štandardizácia uľahčuje 

porovnanie ukazovateľov v rôznych krajinách, keďže variácie v správaní pri 

odpovediach na otázky prieskumu na základe rozdielnych mentalít sú vy-

važované, kým základný trend daného ukazovateľa zostáva nezmenený. 

 

O spoločnosti GfK 

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých 

informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie 

rozhodnutia a má dlhoročné skúsenosti so zberom a spracovaním údajov. 

V GfK kombinujeme všeobecné znalosti zhruba 13 000 expertov s analý-

zou miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách celého sveta. Vďaka inova-

tívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokážeme v spoloč-

nosti GfK transformovať veľké objemy dát na inteligentné a relevantné úda-

je a umožniť tak našim klientom získať konkurenčný náskok a obohatiť 

skúsenosti, zážitky a výber svojich spotrebiteľov a zákazníkov. 

Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.GfK.com, 

prípadne nás môžete sledovať na Twitteri: https://twitter.com/GfK_en. 
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