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Tlačová správa 
 

Trh spotrebnej elektroniky profituje z európskeho futbalového 

šampionátu 

Výsledky prieskumu GfK TEMAX západná Európa za 2. štvrťrok  

Bratislava, 21. september 2016 - V druhom štvrťroku 2016 vzrástol 

západoeurópsky trh technického spotrebného tovaru v porovnaní s druhým 

štvrťrokom roku 2015 o 2,1 percenta. Rast tržieb bol zaznamenaný 

v spotrebnej elektronike, veľkých domácich spotrebičoch, malých domácich 

spotrebičoch a v sektore telekomunikácií. Vo všetkých ostatných sektoroch 

tržby poklesli. Celkovo vygeneroval západoeurópsky trh technického 

spotrebného tovaru 48,3 miliardy eur.  

 

Západná Európa: Technický spotrebný tovar -  tržby za jednotlivé 

sektory 

 

Zdroj: GfK TEMAX® 
Západná Európa, GfK  

 

Spotrebná elektronika 

Sektor spotrebnej elektroniky profitoval z Majstrovstiev Európy vo futbale 

EURO 2016. V porovnaní s 2. kvartálom 2015 tržby za rovnaké obdobie 

2016 narástli o 9,5 percent a dosiahli 6,4 miliardy eur.  

Významný nárast hodnoty predaja zaznamenalo Francúzsko, kde 

pokračoval prechod od štandardného rozlíšenia (SDTV) k vysokému 

rozlíšeniu (HD) televízneho signálu. To vyvolalo veľký nárast predaja set-

top-boxov. 

Naďalej rástol tiež segment audio produktov predovšetkým zásluhou 
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audiosystémov s pripojením a bezdrôtových reproduktorov s Bluetooth. 

Fotoprístroje 

V 2. štvrťroku 2016 dosiahol sektor fotoprístrojov v západnej Európe 

hodnotu 1,2 miliardy eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2015 

predstavuje pokles o 7,8 percent. Fínsky, švédsky a britský trh zaznamenali 

jednociferný rast. Špičkové fotoaparáty a vymeniteľné objektívy si viedli 

lepšie, ale nedokázali vykompenzovať výrazný pokles v segmentoch 

lacnejších a stredne drahých prístrojov. 

Veľké domáce spotrebiče 

V porovnaní s 2. štvrťrokom 2015 tento sektor v 2. kvartáli celkovo vzrástol 

o 5,1 percenta. 

Všetky krajiny zapojené do prieskumu zaznamenali v druhom štvrťroku 

2016 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku nárast tržieb. 

V Holandsku bol dosiahnutý dvojciferný rast, ku ktorému prispeli všetky 

skupiny produktov s výnimkou pračiek. 

Kľúčovou kategóriou západoeurópskeho trhu veľkých domácich 

spotrebičov boli sušičky bielizne - ich predaj sa celkovo zvýšil o 15 percent. 

K dobrému výsledku prispeli tiež vstavané spotrebiče, ktorých predaj 

vzrástol o 6 percent. 

Malé domáce spotrebiče 

V druhom kvartáli 2016 bol u malých domácich spotrebičov zaznamenaný 

rast o 3,5 percenta. V Dánsku, Francúzsku a Španielsku došlo 

k dvojcifernému zvýšeniu predaja. Všetky ostatné trhy vykázali jednociferný 

rast s výnimkou Spojeného kráľovstva, kde trh poklesol o 2,8 percenta. 

Celkovo dosiahla v druhom štvrťroku 2016 hodnota predaja malých 

domácich spotrebičov 3,8 miliardy eur. 

Rast trhu bol ťahaný predovšetkým predajom akumulátorových tyčových 

vysávačov, úplne automatických espres a elektrických ventilátorov. 

Informačné technológie 

Tržby dosiahli v druhom kvartáli zhruba 12,3 miliardy eur, čo znamená 

v porovnaní s rovnakým obdobím 2015 pokles o 2,8 percenta. Dramaticky 

sa prepadol predovšetkým grécky trh (poklesol o viac ako 30 percent). 

Predaj sa taktiež znížil v Spojenom kráľovstve, a to o 5,7 percenta. Vo 

Francúzsku a Fínsku rast dosiahol 8,7 a 9,8 percenta. Pretrvávajúca 

ekonomická kríza v Grécku a značná neistota po britskom referende dopyt 

oslabili. 

Telekomunikácie 

V druhom štvrťroku vzrástol telekomunikačný sektor v porovnaní 
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s rovnakým obdobím 2015 o 3,8 percenta. S 12,3 miliardami eur ide o 

najväčší sektor v rámci technického spotrebného tovaru. Tržby vzrástli  

v celej západnej Európe okrem Dánska, Grécka a Fínska. 

Trhový podiel smartfónov (s displejom 5 palcov a viac) sa v 2. kvartáli 2016 

výrazne zvýšil - až na 60 percent. Súčasne vzrástol trhový podiel highend 

smartfónov (za viac ako 500 eur), a to na 35 percent. 

Kancelárská technika a spotrebný materiál 

Pokles o 1,4 percenta v 2. kvartáli 2016 znamená, že sektor kancelárskej 

techniky v porovnaní s rovnakým obdobím 2015 naďalej slabne. Napriek 

tomu bol zaznamenaný zdravý rast v Rakúsku (o 7,6  percenta), 

Portugalsku (o 4 percentá) a v Nemecku (o 3,5 percenta). 

Na druhej strane v Holandsku a Belgicku došlo v 2. štvrťroku 2016 

k významnému poklesu tržieb. 

Reporty GfK TEMAX® pre každú zo 41 krajín,  vrátane tabuliek, nájdete 

na: http://temax.gfk.com/reports/ 

Poznámka pre editorov 

GfK TEMAX® sleduje predaj technického spotrebného tovaru v 41 

krajinách. Výsledky sú založené na prieskumoch realizovaných v 

maloobchodnom panely GfK, ktorý sa skladá z takmer pol milióna 

maloobchodných predajní z celého sveta. GfK sa snaží zaistiť, aby dáta z 

tohto panelu čo najpresnejšie zachytávali situáciu na maloobchodnom trhu. 

 

O spoločnosti GfK 

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých 

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

rozhodnutia. Spoločnosť GfK má dlhoročné skúsenosti v zbere a 

vyhodnocovaní dát. V GfK kombinujeme globálne poznatky viac ako 

13 000 expertov s analýzami miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách 

celého sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu 

dát dokážeme v spoločnosti GfK transformovať „big data” na inteligentné a 

relevantné údaje 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. 

 
Zodpovednosť podľa tlačovej legislatívy: 
 
GfK SE, Global Communications 
Jan Saeger 
Nordwestring 101 
90419 Nuremberg 
Germany 
T. +49 911 395 4440 
press@gfk.com 
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