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Západná Európa: silný rozjazd na trhu technické-
ho spotrebného tovaru 

 

Výsledky prieskumu GfK TEMAX®  západná Európa za prvý 

štvrťrok 2015 

Norimberg, 12. júna  2015 – V prvom štvrťroku 2015 dosiahli tržby na 

západoeurópskom trhu technického spotrebného trhu takmer 50,1 

miliardy euro. V porovnaní s 1. štvrťrokom 2014 došlo k nárastu o 3,4 

percenta. Na tomto úspešnom začiatku roka sa výrazne podielali také 

sektory ako telekomunikácie, malé domáce spotrebiče a veľké domá-

ce spotrebiče. Skoro všetky krajiny zaradené do výskumu vykázali 

pozitívny vývoj tržieb s výnimkou Belgicka a Francúzska. Pokles vo 

Francúzsku však bol minimálny a činil menej ako 1 percento. 

Hodnota predaja technického spotrebného tovaru v západnej Európe 
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Telekomunikácie: Hodnota predaja stúpla na 11,8 miliardy euro 
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Trh telekomunikačných zariadení v západnej Európe narástol v prvom 

štvrťroku o 16,2 percenta a vygeneroval tržby v hodnote 11,8 miliardy euro. 

Všetky krajiny zaznamenali solídny vývoj a podielali sa na tomto pozitívnom 

výsledku. Rovnako úspešnosť vlajkových modelov uvedených na trh v minu-

lom roku prispela k dosiahnutiu vyšších tržieb. Pozornosť, ktorú venovali 

médiá mobilným platbám, zariadeniam na sledovanie zdravotného stavu, 

inteligentným (smart) domácnostiam alebo „wearables“ (nositeľnej elektroni-

ke), taktiež napomohli vzrastajúcemu záujmu spotrebiteľov o tieto produkty. 

 

Malé domáce spotrebiče: Dopyt po vysávačoch, holiacich strojčekoch, 

produktech dentálnej hygieny a kuchynských robotoch a mixéroch 

Prvý štvrťrok 2015 bol pre západoeurópsky trh malých domácích spotrebičov 

dosť úspešný: predaje narástli v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 o 

9,7 percenta a obrat dosiahol 3,8 miliardy euro. Solídny nárast zaznamenali 

takmer všetky skupiny produktov. Za povšimnutie stojí pokračujúci dvojcifer-

ný nárast v niektorých segmentoch ako sú vysávače, holiace strojčeky, pro-

dukty dentálnej hygieny a kuchynské roboty a mixéry. 

 

Veľké domáce spotrebiče: Energeticky úsporné spotrebiče zlacneli 

V 1. štvrťroku 2015 stúpla hodnota predaja veľkých domácích spotrebičov 

v porovnaní s rovnakým obdobím 2014 o 5,4 percenta na 8 miliardy euro. 

Sušičky prádla znovu zanamenali dvojciferný rast, aj keď pri voľne stojacich 

spotrebičoch došlo k prvom kvartále k miernemu nárastu cien. Pokiaľ ide o 

sporebiče energetickej triedy A+++, pozitívny vývoj bol zaznamenaný vo 

všetkých segmentech. Ceny týchto energeticky úsporných spotrebičov tak 

opäť poklesli. 

 

Kancelárska technika a spotrebný materiál: Multifunkčné zariadenia sú 

medzi spotrebiteľmi obľúbené 

V prvom štvrťroku 2015 hodnota predaja kancelárskej techniky a spotrebné-

ho materiálu na západoeurópskom trhu poklesla v porovnaní s 1. kvartálom 

2014 o 0,6 percenta na 4,5 miliardy euro. Aj naďalej rástol dopyt po multi-

funkčných atramentových tlačiarňach. V oddobí od januára do marca 2015 

zaznamenali rast aj laserové multifunkčné zariadenia. 

 

Informačné technológie: Tržby poklesli na 13,4 miliardy euro 

Západoeurópsky trh IT dosiahol v 1. štvrťroku hodnoty predaja 13,4 miliardy 
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euro. V porovnaní s prvým štvrťrokom 2014 to predstavuje pokles o 2,6 per-

centa. Vzhľadom k tomu, že vyšla verzia Windows 10, očakáva sa počas 

roku 2015 celkovo vyšší záujem o počítače. Dopyt by mohli podporiť aj 

solídne ceny, rozšírené portfólio a užívateľská jednoduchosť týchto produk-

tov. Očakávaný pozitívny vývoj na trhu IT v orku 2015 by mohol kladne 

ovplyvniť aj predaj periférnych zariadení a softvéru. 

 

Spotrebná elektronika: Očakáva sa rast dopytu po televízoroch s obra-

zovkou nad 50 palcov a s vyššou kvalitou obrazu 

V prvom štvrťroku 2015 poklesla hodnota predaja spotrebnej elektroniky na 

západoeurópskom trhu oproti rovnakému obdobiu 2014 o 3,1 percenta na 

7,2 miliardy euro. Avšak pri pohľade na jednotlivé krajiny je vidieť, že dán-

sky, grécky a britský trh zaznamenali naopak zvýšenie predaja. V tomto roku 

sa nekonala žiadna veľká športová akcia (ako boli minuloročné majstrovstvá 

sveta vo futbale v júni a júli), ktoré by simulovali dopyt. V dôsledku toho sa 

nezopakuje zvýšenie predaja televízorov, ako to bolo vlani. Napriek tomu sa 

očakáva, že trh televízorov naďalej porastie, najmä vďaka dopytu po prijí-

mačoch s veľkou obrazovkou (50 palcov a viac) a prijímačoch s vyššou kva-

litou obrazu (4k/UHD). Predpokladá sa tiež, že rast audio segmentu, pre-

dovšetkým vďaka dopytu po bezdrôtových reproduktoroch a slúchadlách, 

ako aj po sieťových systémoch pre ozvučenie celej domácnosti. 

 

Fotoprístroje: Dvojciferný rast kompaktov s vymeniteľnými objektívmi 

V 1. štvrťroku 2015 vygeneroval segment fotoprístrojov predaj v hodnote 

takmer 1,3 miliardy euro. To zodpovedá poklesu o 9,9 percenta oproti rov-

nakému obdobiu predchádzajúceho roka. Iba vývoj rakúskeho trhu išiel 

oproti tomuto negatívnemu trendu. Celkovo však stúpol dopyt po vysoko 

kvalitných a cestovných fotoaparátoch. Kompakty s vymeniteľnými objek-

tívmi spájajúce v sebe oba tieto aspekty, zaznamenalií dvojciferný rast. 

* Do fotoprístrojov  sú zahrnuté aj fotoaparáty a príslušenstvo 

 

GfK TEMAX® západná Európa: Pozitívna spotrebiteľská nálada napo-

mohla dobrému štartu do nového roku 

Európa sa postupne zotavuje z finančnej a ekonomickej krízy a v posled-

nom štvrťroku minulého roku sme boli svedkami viditeľného rastu prakticky 

vo všetkých európskych krajinách. Výhľady na tento rok sú dobré – pre 

mnoho krajín upravujú ekonomickí experti svoje predpovede na rok 2015 

smerom nahor. V zásade pozitívna spotrebiteľská nálada sa odrazila aj 

v indexe GfK TEMAX® Western Europe, ktorý zanamenal dobrý štart do 
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nového roku vďaka rastu tržieb o 3,4 percenta oproti rovnakému obdobiu 

roku 2014.  

 

Súhrn v tabuľke 

 

Zdroj: GfK TEMAX® Western Europe, GfK  

Všimnite si prosím, že čísla za Telco trh vychádzajú od 1. kvartálu 2013 z nedotovaných cien. 

V súlade s tým boli prepracované skoršie dáta. 

 

Prieskum 

GfK TEMAX® je index sledovanosti technického spotrebného tovaru na 

trhu, ktorý vyvinula spoločnosť GfK. Výsledky sú založené na pravidelných 

prieskumoch uskutočňovaných v maloobchodnom paneli GfK. Maloob-

chodný panel sa skladá z viac ako 425 000 maloobchodných predajní 

z celého sveta. Od februára 2009 GfK sa zostavuje GfK TEMAX®  na me-

dzinárodnej úrovni vo viac ako 30 krajinách. Je to prvý index, ktorý zahŕňa 

všetky trhy s technickým spotrebným tovarom z mnohých krajín. Do prie-

skumu GfK TEMAX® Western Europe sú priamo zahrnuté dáta z trinástich 

krajín (Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Nemecko, Španielsko, Fínsko, 

Francúzsko, Grécko, Taliansko, Holandsko, Portugalsko, Švédsko a Veľká 

Británia). Všetky reporty a tlačové správy sú dostupné na  

www.gfktemax.com. Okrem toho sú prostredníctvom extrapolovaných dát 

zastúpené aj Nórsko a Švajčiarsko. 

 

Pokiaľ  citujete informácie z tejto tlačovej správy alebo zo stránok 

www.gfktemax.com, GfK TEMAX musí byť vyslovene uvedený ako zdroj. 

Podrobnejšie informácie:  

Stefan Schmidt, T +49 911 395-3108, stefan.schmidt@gfk.com  

Wolfgang Seubold, T +49 911 395-3570, wolfgang.seubold@gfk.com 

  

Q2

2014

Q3

2014

Q4

2014

Q1

2015

Q1 15

/Q1 14

M.EUR M.EUR M.EUR M.EUR +/-%

Consumer Electronics (CE) 6,689 6,739 9,761 7,214 -3.1%

Photography (PH) 1,456 1,444 1,600 1,260 -9.9%

Major Domestic Appliances (MDA) 7,236 8,009 8,442 7,998 5.4%

Small Domestic Appliances (SDA) 3,154 3,354 4,648 3,799 9.7%

Information Technology (IT) 12,305 13,048 16,747 13,430 -2.6%

Telecommunication (TC) 9,979 11,192 14,906 11,845 16.2%

Office Equipment & Consumables (OE) 4,302 4,185 4,763 4,530 -0.6%

GfK TEMAX® Western Europe 45,121 47,972 60,865 50,077 3.4%

http://www.gfktemax.com/
http://www.gfktemax.com/
mailto:stefan.schmidt@gfk.com
mailto:wolfgang.seubold@gfk.com
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O GfK 

GfK je dôveryhodným zdrojom relevantných informácií o trhu a spotrebite-

ľoch, ktoré umožňujú klientom sa lepšie rozhodovať. Viac ako 13 000 od-

borníkov na prieskum trhu spojilo svoju vášeň s 80-ročnou skúsenosťou 

GfK. To umožňuje GfK utvoriť globálny pohľad, doplnený znalosťou miest-

nych trhov, vo viac ako 100 krajinách sveta. Pomocou inovatívnych techno-

lógií a najvhodnejších metód spracováva GfK veľké objemy dát a z ich 

výsledkov umožňuje svojim klientom zlepšiť konkurencieschopnosť a obo-

hatiť ich o spotrebiteľské skúsenosti a voľby. 

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte  www.gfk.com alebo sledujte GfK na 

Twitteri: https://twitter.com/GfK_en. 

 
 
Responsible under press legislation  
GfK SE, Corporate Communications 
Jan Saeger 
Nordwestring 101 
D-90419 Nuremberg 
T: +49 911 395 4087 
public.relations@gfk.com 
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