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Tlačová správa 
 

Barometer spotrebiteľskej dôvery:  
Špeciálny prieskum v súvislosti s Brexitom  
 
Dôvera britských spotrebiteľov sa po Brexite 
prepadla 
 
 
 

Bratislava, 3. august 2016 - Mimoriadne jednorazové zisťovanie v rámci 

Barometra spotrebiteľskej dôvery, v ktorom spoločnosť GfK zisťovala 

náladu po britskom referende, ukázalo, že celkový index dôvery 

spotrebiteľov si pohoršil o 8 bodov na výsledných -9 bodov. K poklesu 

došlo aj u všetkých dielčich zložiek indexu. Prieskum spotrebiteľskej dôvery 

sa realizuje od roku 1974, ale taký veľký prepad nebol zaznamenaný viac 

ako 21 rokov (od decembra 1994). 

 

Pokiaľ sa pozrieme na výsledky podľa toho, ako ľudia hlasovali v  

referende, medzi priaznivcami zotrvania v EU dosahuje index hodnotu -13, 

zatiaľ čo zástanci Brexitu sú optimistickejší s -5 bodmi. Zisťovanie sa 

realizovalo od 30. júna do 5. júla a jeho cieľom bolo zachytiť náladu 

britských spotrebiteľov tesne po rozhodnutí o vystúpení krajiny z EU, čo 

padlo na 24. júna. 

 

Joe Staton, ktorý v spoločnosti GfK vedie oddelenie pre výskum dynamiky 

trhu, dodáva: „Náš mimoriadny jednorazový prieskum spotrebiteľskej 

dôvery meria momentálne rozpoloženie spotrebiteľov v tejto výnimočnej 

situácii. Zažívame obdobie neistoty a stali sme sa svedkami prudkého 

poklesu dôvery, čo jasne dokladajú aj jednotlivé dielčie zložky indexu – 

všetky bez výnimky zaznamenali stratu. Vôbec najviac sa zhoršili 

očakávania vývoja hospodárskej situácie v nasledujúcich 12 mesiacoch.“ 

 

Výsledky naznačujú, že spotrebitelia majú obavy ohľadom budúceho 

vývoja ekonomiky. Každý šiesty Brit (60 percent)  sa domnieva, že 

hospodárska situácia sa počas nasledujúcich 12 mesiacov zhoršila, čo je 

oproti júnovým 46 percentám citeľný nárast. Naopak počet spotrebiteľov, 

ktorí očakávajú zlepšenie, sa od júna znížil z 27 percent na súčasných 20 
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percent. Podiel ľudí, podľa ktorých v nasledujúcich 12 mesiacoch prudko 

stúpnu ceny, od júna  vzrástol o 20 percent z 13 na výsledných 33 percent. 

 

 

Faktor  
Hodnota po 

Brexite (júl 2016) 
Jún 
2016 

Jún 

2015 

Celková hodnota indexu 8 -9 -1 7 

Vývoj finančnej situácie 
domácností za posledných 
12 mesiacov 

3 3 6 4 

Vývoj finančnej situácie 
domácností v nasledujúcich 
12 mesiacoch 

6 2 8 5 

Vývoj celkovej ekonomickej 
situácie za posledných 
12 mesiacov 

6 -19 -13 4 

Vývoj celkovej ekonomickej 
situácie v nasledujúcich 
12 mesiacoch 

15 -29 -14 4 

Index investícií do veľkých 
nákupov 

12 -3 9 16 

Index sporenia  

(Je komentovaný, ale nie je 
započítaný do celkovej hodnoty 
indexu.) 

4 9 5 4 

 

Analýza dát získaných v Brexite podľa oblasti, veku a príjmov: 

 

 Miera poklesu dôvery sa medzi jednotlivými regiónmi značne líši. 

Na severe Anglicka došlo k prepadu o 19 bodov a v Škótsku zase 

o 11 bodov, keď na juhu (vrátane Londýna) bola strata iba 2 body. 

 Dôvera mladých ľudí (16-29 rokov) sa znížila o 13 bodov, ale aj tak 

zostáva táto skupina najoptimistickejšia zo všetkých vekových 

kategórií. 

 Z hľadiska výšky príjmov bol najprudší pokles dôvery 

zaznamenaný u domácností s príjmami na úrovni 25 000 – 49 999 

libier ročne, a síce o 16 bodov. 

  

„Naša  analýza napovedá, že spotrebitelia budú mať tendenciu menej 

utrácať najmä v sektoroch, ako je cestovanie, móda a životný štýl, 

domácnosť a bývanie, kutilstvo  a hobby a tiež potraviny. Podľa našich 

skúseností z predchádzajúcich období neistoty sa spotrebitelia uchýlili 
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k známym značkám, ktoré si obľúbili a dôverujú im, pretože sú zárukou 

kvality a ponúkajú dobrý pomer ceny a výkonu. Pokiaľ teda spoločnosti 

chcú adekvátne reagovať na aktuálne obavy spotrebiteľov, musia dobre 

odhadnúť ich potreby a vyjsť im v ústrety.“ 

 

POZNÁMKA EDITORA: Ako zdroj všetkých informácií musí byť uvedená 

spoločnosť GfK. 

Pokiaľ potrebujete ďalšie informácie alebo máte záujem o rozhovor, môžete sa 

obrátiť na nasledujúce kontaktné osoby: Stuart Ridsdale zo spoločnosti Greenfields 
Communications E: stuart@greenfieldscommunications.com  
Tel.: 0208 891 2870 / 07790 951229 NEBO Lucy Green  
E: lucy@greenfieldscommunications.com Tel.: 07817 698366 alebo Kathryn 
Murray-Bruce E: Kathryn@greenfieldscommunications.com Tel.: 07887 641566 
 
O prieskume 

 Toto mimoriadne jednorazové zisťovanie v súvislosti s Brexitom realizovala 
spoločnosť GfK online medzi 2002 spotrebiteľmi. 

 Boli nastavené kritériá podľa veku, pohlavia, regiónu a sociálnej vrstvy tak, aby 
bola získaná reprezentatívna vzorka britskej populácie. 

 Dopytovanie sa robilo v čase od 30. júna do 5. júla 2016. 

 Predpokladaná odchylka hodnôt Barometra spotrebiteľskej dôvery je +/-2 %. 

 Výsledky štandardného zisťovania v rámci Barometra spotrebiteľskej dôvery 
bývajú obvykle zverejňované v posledný pracovný deň v mesiaci o 00:05 hod.  

 Vo všetkých publikovaných materiáloch musí byť uvedená spoločnosť 
GfK. 

 Prieskum sa robí od roku 1974, pričom dáta sú k dispozícii spätne až do roku 
1996. 

 V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad otázok, podľa ktorých sa určujú 
jednotlivé zložky indexu: 

  

Finančná 
situácia 
domácnosti 

(Q1/Q2) 

Tento ukazovateľ sa určuje na základe následujúcich dvoch otázok 
kladených spotrebiteľom: „Ako sa za posledných 12 mesiacov 
zmenila finančná situácia vo vašej domácnosti?“ 

„Ako sa bude podľa Vás v následujúcich 12 mesiacoch vyvíjať 
finančná situácia vo Vašej domácnosti?“ 

(Výrazné zlepšenie – Mierne zlepšenie – Žiadna zmena – Mierne 
zhoršenie – Výrazné zhoršenie) 

Celková 
ekonomická 
situácia 

(Q3/Q4) 

Tento ukazovateľ sa určuje na základe nasledujúcich dvoch otázok 
kladených spotrebiteľov: „Ako sa podľa Vás za posledných 
12 mesiacov zmenila celková ekonomická situácia v tejto krajine?“  

„Ako sa podľa vás bude v nasledujúcich 12 mesiacoch vyvíjať 
celková ekonomická situácia v tejto krajine?“ 

 (Výrazné zlepšenie – Mierne zlepšenie – Žiadna zmena – Mierne 
zhoršenie – Výrazné zhoršenie) 

Index 
investícií do 
veľkých 
nákupov 

(Q8) 

Tento ukazovateľ sa určuje na základe následujúcej otázky kladenej 
spotrebiteľom: „Myslíte si, že je za súčasnej ekonomickej situácie 
vhodná doba na realizáciu veľkých nákupov, napríklad nábytku 
alebo elektrospotrebičov?“ 

(Vhodná doba – Ani vhodná ani nevhodná doba – Nevhodná doba) 

Index  

sporenia 

(Q10) 

Tento ukazovateľ sa určuje na základe následujúcej otázky kladanej 
spotrebiteľom: „Myslíte si, že je za súčasnej ekonomickej situácie  
vhodná doba na sporenie?“ 

(Veľmi vhodná doba – Pomerne vhodná doba – Ani vhodná ani 
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 nevhodná doba – Skôr nevhodná doba – Úplne nevhodná doba) 

(Tento ukazovateľ je komentovaný, ale nie je započítaný do 
celkovej hodnoty indexu.) 

O spoločnosti GfK 

Spoločnosť GfK je dôveryhodným zdrojom dôležitých informácií o trhu a o 

spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie rozhodnutia. V GfK 

kombinujeme dlhoročné skúsenosti so zberom a spracovaním údajov a 

nadšenie viac než 13 000 expertov v prieskume trhu. To umožňuje 

spoločnosti GfK poskytovať svojim klientom zásadné celosvetové zistenia 

a poznatky kombinované s analýzou miestnych trhov vo viac ako 100 

krajinách celého sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a vedeckému 

spracovaniu dát dokážeme v spoločnosti GfK transformovať veľké objemy 

dát, ktoré označujeme pojmom Big Data na inteligentné a relevantné údaje 

a umožniť tak našim klientom získať konkurenčný náskok a obohatiť 

skúsenosti, zážitky a možnosť výberu 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. 

 
Zodpovednosť podľa tlačového zákona  
GfK SE, Corporate Communications 
Jan Saeger 
Nordwestring 101 
D-90419 Nuremberg 
Tel. +49 911 395-4087 
press@gfk.com 
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