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Od počiatku krízy sa táto veta stala mantrou, 
ktorú vyslovovali politici, experti a významní
predstavitelia celého sveta.

V súvislosti s tým si Barometer Cetelem zaumienil,
že zistí, či sa táto magická formulka vzťahuje 
aj na oblasť spotreby. Verný svojim postupom 
chcel prostredníctvom svedectiev európskych
spotrebiteľov odhaliť, ako to naozaj je.

Základné štrukturálne tendencie existujú a sú jasne
určené. Očakávané demografické zmeny, ktorých
dôsledkom malo byť posilnenie « tretieho veku », 
už nastali. Pri starnutí populácie možno
predpokladať, že vo výdavkoch bude zaberať 
stále dôležitejšie miesto sféra zdravia. Nebudeme 
sa mýliť, ak do kategórie rastucich trendov 
priradíme tendenciu spotrebiteľov nakupovať
biovýrobky, keďže sa zdá, že si natrvalo osvojili
myšlienku zodpovednejšieho prístupu a usilujú sa
spojiť pohodlie a kvalitu so šetrnejším postojom 
voči planéte. 

Na druhej strane, máme považovať rozvoj fair trade
za systémový alebo si máme myslieť, že európski
spotrebitelia nakoniec zostanú egocentrickí? A ďalej,
ako je to s trhom second hand? Má nakupovanie
a predávanie všetkých druhov použitých výrobkov,
nielen ojazdených automobilov, pred sebou svoj
zlatý vek? Musí distribúcia reagovať? Ak áno, ako
čeliť tomuto novému spotrebiteľskému správaniu?
Barometer Cetelem kladie všetky tieto otázky so
zámerom nájsť odpovede a nové riešenia v takej
zásadnej hospodárskej oblasti, ako je spotreba,
ktorá v pokrízovom období nadobúda kľúčový
význam. Možno povedať, že napriek hlbokej kríze,
ktorou sme museli v roku 2009 prejsť, domácnosti
odolávali lepšie, ako sa predpokladalo a Barometer
Cetelem ukazuje, že v roku 2010 chcú Európania
nakupovať nie menej, ale lepšie. 
Želám Vám zaujímavé čítanie.

Flavien Neuvy
Vedúci vydania Barometra Cetelem
www.observatoirecetelem.com

Editoriál
« UÏ nikdy niã nebude ako predt˘m »

Metodológia

Analýzy a predpoklady boli vypracované v decembri 2009 v spolupráci s prieskumným a poradným
strediskom BIPE na základe anketového prieskumu v jednotlivých krajinách v septembri/októbri 2009.

• Odpovedali respondenti reprezentatívnych vzoriek dvanástich krajín (majúci najmenej 18 rokov):
Nemecka, Belgicka, Španielska, Francúzska, Maďarska, Talianska, Poľska, Portugalska, 
Českej republiky, Veľkej Británie, Ruska a Slovenska.

• Na otázky odpovedalo okolo 8 000 Európanov, pričom v každej krajine bolo najmenej
500 respondentov.
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■ Známka z 10 v 2008 ■ Známka z 10 v 2009 ■ Známka z 10 v 2010
Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010

Po ponorení do bezprecedentnej krízy
bolo veľa dôvodov obávať sa, 
že európski spotrebitelia klesnú 
pod ťarchou zlých správ: globálna
hospodárska recesia, všeobecný rast
nezamestnanosti v Európe, výrazný
deficit verejných výdavkov, ktorý bude
treba skôr či neskôr vyrovnať…
Bolo teda namieste očakávať v roku
2009 stratu nálady spotrebiteľov.

S úľavou však môžeme konštatovať, 
že hoci sa známka v porovnaní
s predchádzajúcim rokom mierne znížila
(4,2 oproti 4,3), bolo to len o jednu
desatinu.

A čo je ešte lepšie, po dvoch rokoch
nálady pod psa sa Európania odvažujú
veriť v oživenie ekonomiky, ktoré im 
na rok 2010 vlády sľubujú. O víťazstve

sa však zďaleka nedá hovoriť: boj proti
recesii sa zdá úspešný vo väčšine
krajín, v ktorých Barometer Cetelem
robil prieskum, ale boj proti kríze vôbec
nie je vyhraný.  
Európania to vedia, ako o tom svedčia
ich predpoklady na nasledujúci rok
dosahujúce hodnotu 4,5. Skromný
vzostup, ale predsa.

Nálada Európanov: mierne zlepšenie v roku 2010
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Hodnotenie situácie jednotlivých krajín
« Mohli by ste označiť známkou od 1 do 10 hodnotenie celkovej situácie svojej krajiny, aj v súčasnosti, aj v budúcnosti? »
(Známka z 10)
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Uvážlivejšia spotreba: « bio », « fair trade », 
« second hand », medzi trendmi a pokrízovými riešeniami

Oživenie ekonomiky je zatiaľ neisté,
spotrebiteľ sa len spamätáva, eufória
v spotrebiteľskom správaní posledných
rokov stále necháva významnejšie
miesto obavám z ďalších možných

úderov, a tak spotrebiteľ šetrí. 
Po prvý raz za desať rokov sa zámery
sporenia dostali nad zámery spotreby
v štyroch krajinách: v Španielsku, 
vo Francúzsku, v Taliansku

a v Portugalsku. Napriek tomu zostáva
priemer dvanástich krajín pozitívny
v prospech spotreby, a to vďaka
krajinám strednej Európy, kde majú
obyvatelia rastúcu chuť nakupovať.

Sporenie: víťazný návrat

Rozdiel v posudzovaní spotreby a úspor
(% osôb, ktoré si želajú v roku 2010 zvýšiť svoju spotrebu – % osôb, ktoré chcú v roku 2010 zvýšiť svoje úspory)

Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín

2008 64 17 35 - 5 52 44 17 78 61 45 54 49 43

2009 18 15 - 19 - 2 - 7 - 4 14 76 34 49 58 0 19

Popri neskrývanej opatrnosti, 
ktorá sa prejavuje v úmysloch viac
sporiť, zdá sa, že kríza bola pre

európskych spotrebiteľov medzníkom
rozdeľujúcim čas na predkrízový
a pokrízový. Až 64 % respondentov

vyhlásilo, že súčasná kríza natrvalo
zmenila ich postoj k spotrebe.

« Myslíte si, že súčasná kríza natrvalo zmení váš postoj k spotrebe? »
(V % osôb, ktoré odpovedali « áno, určite » alebo « áno, pravdepodobne »)

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín
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Kríza ako dôležitý medzník



Vedomie novej ekonomickej rovnováhy: vznik fair trade

Uvedomenie si potreby ochrany
životného prostredia ide ruka v ruke
s uvedomením si potreby fair trade:
44 % Európanov nakupuje z času na
čas výrobky fair trade, pričom pomer
spotrebiteľov, ktorí nakupujú tento druh
produktov často, zostáva vo väčšine
krajín pod hranicou 10 %. Cena a zatiaľ
nedostatočná ponuka sú tými hlavnými

dôvodmi, ktoré európski spotrebitelia
uvádzajú na vysvetlenie tohto slabého
záujmu. 

Ak sa má fair trade širšie rozvinúť,
musia o ňom ľudia viac vedieť, 
musí získať viac dôvery a zvýšiť
atraktívnosť svojich výrobkov. 
Dnes už aj veľké obchodné reťazce

investujú do trhu s takýmito výrobkami
a zakladajú v európskych krajinách
vlastné obchodné značky. Uľahčenie
prístupu k výrobkom fair trade 
vo veľkých obchodných centrách
a zníženie cien, ktoré možno
predpokladať, by iste zrýchlilo rozvoj
spotreby týchto výrobkov v Európe.

Zelené produkty a produkty fair trade:
príchod zodpovednejšieho spotrebiteľa

Ekologické vedomie: nielen dobré úmysly, ale aj činy

Dnes je už isté, že sa v spotrebiteľoch
prebudilo ekologické vedomie:
nakupovanie biovýrobkov je reálna
skutočnosť, nielen vyjadrenie úmyslu.
V súčasnosti je už bežné
v jednoduchších spotrebiteľských
úkonoch (recyklovaný papier, menšie
domáce práce) alebo pri nakupovaní
s ohľadom na zdravie (biovýrobky).
Zásadný obrat k zdravšiemu stravovaniu
a k poľnohospodárskej výrobe, 

ktorá rešpektuje životné prostredie, 
už zasiahol všetky oblasti spotreby
potravín. Až štyria Európania z desiatich
dnes vyhlasujú, že často konzumujú
bioprodukty. Ekologická produkcia 
sa rozšírila aj do iných odvetví, 
ako je textilný priemysel alebo
kozmetika. Nakupovanie biovýrobkov
predstavuje dve veľké výhody: 
je to zdravé aj ekologické, 
čo bezpochyby vysvetľuje úspech

takejto spotreby. Aj keď investovanie 
do vážnejšieho vybavenia, napr.
zlepšenie energetickej účinnosti
tepelných zariadení domácností alebo
nákup vozidiel, ktoré menej znečisťujú
ovzdušie, je ešte veľmi skromné,
objavujú sa rôzne pomoci zo strany
verejných orgánov, ktoré by mali
v nasledujúcich rokoch prispieť
k všeobecnému rozvoju ekologického
správania obyvateľstva.

« Tu je niekoľko príkladov ekologického prístupu k spotrebe, uskutočnili ste už takéto kroky? »
(V % osôb, ktoré odpovedali « áno, viackrát »)

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín

Používanie recyklovaného papiera 70 63 70 64 62 75 65 68 54 59 68 43 63

Ekologické úpravy v domácnosti spojené 
so šetrením energie alebo vody 25 50 29 42 32 28 49 37 45 58 56 29 40

Nakupovanie biovýrobkov 45 35 46 37 39 47 38 39 47 22 36 30 38
Nakupovanie produktov miestnych výrobcov
s cieľom obmedziť znečisťovanie ovzdušia 35 35 36 40 43 41 47 40 27 26 26 45 37

Necestovanie alebo zmena dopravného
prostriedku (vlak namiesto lietadla alebo
auta)

29 30 39 32 27 47 38 37 30 23 36 21 32

Kúpa auta, ktoré neznečisťuje ovzdušie 26 8 2 7 16 21 4 8 6 16 6 2 10

Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010
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Porovnanie spotreby výrobkov fair trade a biovýrobkov: jasné víťazstvo biospotreby
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« Kupovali ste v minulosti výrobky fair trade alebo biovýrobky? »
(% osôb, ktoré odpovedali « áno, často »)

■ Výrobky fair trade ■ Biovýrobky
Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín
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Výrobky fair trade a biovýrobky 
sa vyznačujú tým, že ich ceny sú vyššie.
Spotrebiteľ musí teda zaplatiť viac, 
ak si chce kúpiť výrobky, ktoré budú
prospešné pre neho (biovýrobky) 

alebo pre niekoho iného (výrobky fair
trade). Porovnanie týchto dvoch
prístupov jasne ukazuje, že Európania
sú ochotní viac zaplatiť za svoj osobný
prospech (38 %), ale len málo 

je odhodlaných robiť to pre druhých 
(v priemere len 10 %). Tento výsledok 
je vo všetkých skúmaných krajinách
podobný.

Produkt pochádzajúci z fair trade 
sa opiera o myšlienku dlhodobo
udržateľného rozvoja a solidarite severu
a juhu. Fair trade je založený na troch
primárnych zásadách: zabezpečiť
pestovateľom a remeselníkom
spravodlivú odmenu za prácu, 
ktorá im pomôže uspokojiť základné
životné potreby, zabezpečiť dodržiavanie

základných ľudských práv (odmietnutie
práce detí, vynútených prác…) a nastoliť
dlhodobé obchodné partnerstvá 
na prospech všetkým (malým výrobcom,
sprostredkovateľom i spotrebiteľom).
Medzi kupovanými výrobkami 
sú výrazne v popredí potraviny, 
ktoré predstavujú viac než 80 %
z ponúkaného tovaru.

Produkt fair trade

Bioprodukt
Produkt pochádzajúci z ekologického
poľnohospodárstva, ktoré je založené 
na využívaní prirodzených biologických
procesov. Poľnohospodári, 
ktorí sa venujú tomuto druhu
hospodárenia, dodržiavajú ekologické
postupy pri pestovaní kultúr 
a vytvárajú zvieratám podmienky 
na zdravý spôsob života. Nepoužívajú
syntetické hnojivá, ani pesticídy, 

ani geneticky modifikované organizmy
(GMO). Pre spotrebiteľov sa biologické
poľnohospodárstvo stáva postupne
symbolom prirodzenejšieho
a tradičnejšieho spôsobu života
sprevádzajúceho návrat k zdravšiemu
stravovaniu.



Kúpa použitého tovaru predstavuje 
pre spotrebiteľa aj výhody, aj nevýhody.
Na jednej strane mu umožňuje kúpiť si
kvalitnejšie, luxusnejšie výrobky, 
a teda zvýšiť svoju spotrebu, na druhej
strane je však preňho rizikom práve
v otázke kvality. Vo všeobecnosti 

sú v súčasnom hospodárskom kontexte
Európania pripravení kupovať aj použitý
tovar: 30 % európskych spotrebiteľov 
si už kúpilo niekoľko ráz ojazdené auto,
40 % vyhlasuje, že si ho kúpia
v budúcnosti. Pokiaľ ide o tento druh
tovaru, ako je to aj pri iných druhoch,

úroveň úmyslov presahuje úroveň
uskutočnených nákupov použitých
výrobkov vo väčšine sledovaných
oblastí: napriek tomu sa trh použitého
tovaru bude pravdepodobne 
bez veľkých skokov ďalej rozvíjať.
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■ Uskutočnený nákup ■ Predpokladaný nákup
Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010
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Second hand: celkom nový druh kupovaného tovaru?

« Kúpili ste už alebo zamýšľate kúpiť nejaký použitý výrobok 
z uvedených druhov výrobkov? »
(V %, priemer dvanástich krajín)

Second hand: nákupy po novom
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Keď sa spotrebiteľ stane predavačom použitého tovaru...

Kupovanie použitých výrobkov 
sa so záujmom rozšírilo vo väčšine
európskych krajín. Ešte zaujímavejšie
než kupovanie je však pre spotrebiteľa
predávanie použitého tovaru, 
čím sa stáva prostredníkom, buď
fyzicky, alebo virtuálne. Táto nová forma
recyklovania prenikla do mnohých

oblastí, ale ceny sú zatiaľ skromné.
V súčasnosti sa najviac predávajú
lacnejšie produkty, knihy či domáce
elektrospotrebiče, ale dá sa očakávať,
že Európanom sa demokratizácia
a diverzifikácia predaja použitého tovaru
zapáči. Predaj a kúpa z druhej ruky
umožňuje spotrebiteľovi ušetriť

a predávajúcemu zarobiť peniaze. 
Trh použitého tovaru sa tak stáva
symbolom nového prístupu k spotrebe,
uvážlivého a zodpovedného, 
keď sa spotrebiteľ z vlastnej vôle
vymkne z klasickej distribučnej siete
a snaží sa maximalizovať svoju kúpnu
silu.

« Predali ste už najmenej jeden raz alebo zamýšľate v budúcnosti predať 
nejaký použitý výrobok z uvedených druhov výrobkov? »
(V %, priemer dvanástich krajín)
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■ Áno, v minulosti ■ Áno, v budúcnosti
Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010
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« Keby ste chceli nižšie ceny v obchodoch, boli by ste ochotný/á… »
(V %, priemer dvanástich krajín)
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Kto myslí na najlepšiu cenu, 
myslí na konkurenciu: európsky
spotrebiteľ je dnes veľmi všímavý,
hľadá tie najvýhodnejšie ponuky

a porovnáva ceny jednotlivých
obchodov. V dôsledku toho nezostáva
verný svojej predajni, ale « prepína ».
Ako teda znovu získať jeho dôveru

a vernosť? Odpoveď je známa 
od dávnych čias a výsledok 
už vyskúšaný, vždy účinný: ponúknuť
mu za vernosť rôzne výhody.

Spotrebiteľ « prepína », strieda rôzne predajne

Sú tradiční predajcovia nútení prispôsobiť ceny 
low cost predaju?

Veľké obchodné reťazce a potreba inovácií

Veľké obchodné reťazce i menšie
nákupné centrá pochopili, aký význam
pripisuje spotrebiteľ hľadaniu 
tej najlepšej ceny, a preto sa na svojich
pútačoch pretekajú s čo najnižšími
cenami, aby ho pritiahli. Zmenil sa

spotrebiteľ, musí sa zmeniť 
aj predávajúci: obchodné centrá musia
stále svoj obraz inovovať. Začínajú
starostlivosťou o obchodné priestory,
zbavujú sa všetkého nepotrebného
a všetkého, čo by mohlo byť zdrojom

nákladov, ktoré by sa spotrebiteľovi
mohli zdať vedľajšie. Spotrebiteľ 
je zasa ochotný ustúpiť zo svojich
nárokov, ak mu to prinesie lepšiu cenu...
ale kvalitu žiada, samozrejme, rovnakú.

8 – Barometer Cetelem 2010



Internet, uprednostňovaná alternatíva k vyšším cenám

Internet sa v priebehu niekoľkých 
rokov presadil ako obzvlášť mocný
nástroj spotrebiteľa, ktorý hľadá 
ten najlepší pomer kvality a ceny.
Internet mu slúži na porovnanie

vlastností viacerých produktov a cien,
ktoré produktom určili online rôzni
distribútori všade vo svete. 
Tak sa spotrebiteľ môže vďaka 
tomuto účinnému nástroju rozhodnúť 

pre tú najlepšiu cenu a kvalitu. 
Navyše, internet je tým najväčším
skladom na svete, do ktorého 
sa dostanete niekoľkými klikmi.

« Viete si predstaviť, že nahradíte nákup v obchode nákupom prostredníctvom internetu v týchto oblastiach? »
(V %)

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín

Produkty súvisiace s kultúrou
(knihy/CD/videohry) 77 56 60 72 66 62 82 55 77 50 92 66 68

Voľný čas, cestovanie 58 57 68 58 62 58 72 43 53 43 79 42 58
Biela technika 63 28 32 50 44 30 71 34 60 56 81 46 50
Čierna technika, 
počítače 59 30 41 51 49 35 63 32 59 45 76 37 48

Oblečenie 69 39 41 58 46 31 69 28 50 30 64 39 47
Hobby, záhradná technika 45 22 28 38 37 19 56 29 54 30 76 37 39

Športový tovar 
(športový materiál 
alebo klubové karty)

34 22 38 33 41 28 52 26 52 25 68 30 37

Finančné produkty 24 22 29 16 25 32 57 22 37 22 46 28 30
Nábytok 43 19 22 36 25 16 48 20 32 16 54 18 29
Potraviny 19 15 28 23 19 25 57 14 20 7 24 15 22
Osobné vozidlá 17 8 16 15 18 8 18 13 20 8 29 10 15

Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010

Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010

« Ovplyvňujú uvedené výhody vašu vernosť jednému obchodnému reťazcu? »
(V %)

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín

Výpredaj so zľavou 70 73 77 67 85 61 53 85 78 67 78 83 73

Poukážky na zľavu 57 81 79 75 82 61 62 74 70 65 63 69 70

Vyhradené akciové
ponuky 80 72 72 65 78 57 64 82 60 63 74 63 69

Darčekové poukážky 54 73 76 75 74 46 59 73 54 47 47 65 62

Hoci výhody poskytované stálym
zákazníkom nie sú pri výbere 
nákupu nikde kľúčovými argumentmi
(takými sú len pre 27 % respondentov), 
aj tak sa Európania priznávajú, 
že ich rôzne zľavy trochu ovplyvňujú. 

Ich vplyvu podliehajú hlavne Taliani
a Maďari, ktorým imponujú výpredaje 
so zľavou (až 85 % respondentov!),
veľmi prístupnými sú aj Španieli
a Belgičania, ktorí sú zasa zvyknutí 
na poukážky so zľavou. 

Rôzne formy výhod však nijako
nezhoršujú výber produktov, 
aj keď môžu zohrávať istú úlohu 
pri výbere určitého obchodného 
reťazca spomedzi viacerých.
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Najvážnejšia svetová hospodárska kríza od roku 1929: takto sa najčastejšie označuje obdobie, ktorým sme práve prešli,
obdobie plné bankrotov, prepúšťania a spochybnenia súčasného ekonomického systému. Ako v takejto situácii vysvetliť, 
že hodnotenie spotrebiteľov na tento rok sa ustálilo na hodnote 4,2 z 10? Je to iste úroveň, na ktorej ho Barometer Cetelem
nikdy nenašiel, ale po porovnaní s minulým rokom nebol pokles taký prudký, ako sme sa mohli obávať. Je aj niekoľko
dôvodov dúfať, zvlášť z hľadiska výhľadu na budúci rok, že sa nálada zlepší: hodnotenie je vyššie (4,5), to najhoršie máme
teda za sebou. Netreba však strácať ostražitosť, táto kríza sa ešte neskončila a iste zanechá stopy. Európsky spotrebiteľ 
sa bude prispôsobovať, zrýchlia sa aj zmeny v spotrebiteľskom správaní. Jedna vec aj tak zostáva jasná: že spotreba,
akokoľvek obrátená hore nohami, je prvým dôvodom našich úspor.

Rekordné rozpočtové deficity, prudké
zvýšenie nezamestnanosti, pokles cien
nehnuteľností… Všade v Európe prenikli
do domácností rovnaké nepríjemnosti
a problémy. Dalo sa očakávať, 
že nálada Európanov klesne ešte viac
ako minulý rok. Nestalo sa tak: 
aj keď žiadna krajina neuvádza
hodnotenie presahujúce 5 bodov,

v štyroch krajinách sa nálada
a hodnotenie mierne zlepšili. Európsky
priemer sa stabilizoval na hodnote 4,2
z 10 oproti 4,3* z minulého roka. 
Zdá sa, že zápas s recesiou vyhrala
väčšina krajín, ktoré skúmal Barometer
Cetelem, ale boj proti kríze sa ešte
zďaleka neskončil. Šesť krajín
z dvanástich posudzuje situáciu nad

európskym priemerom, zatiaľ čo tri
ďalšie sú k nemu veľmi blízko. Hlbšie
pod priemerom sú len tri krajiny:
Portugalsko, ktoré je tradične na konci
pelotónu, Španielsko, kde nálada
obyvateľom klesla najviac z celej
Európy, a Maďarsko ako jediná krajina,
ktorá skončila s hodnotením pod tri
body z desiatich.

Súčasnosť s optimistickejšou perspektívou

Nálada Európanov: 
mierne zlepsenie v roku 2010

RU BE DE UK SK PL Priemer
12 krajín

IT FR CZ ES PT HU
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■ Známka z 10 v roku 2008 ■ Známka z 10 v roku 2009
Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010

Hodnotenie súčasnej situácie krajín
« Mohli by ste ohodnotiť známkou od 1 do 10 súčasnú a budúcu všeobecnú situáciu vo svojej krajine? »
(Známka z 10)

* Hodnotenie v známom okruhu, čiže bez Srbska, ktoré tento rok Barometer nesledoval.
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Napriek tomu, že minulý rok ovládol
Európu všeobecný pesimizmus,
Belgicko, Nemecko a Veľká Británia
v roku 2009 nestratili všetok optimizmus
a nálada im opäť stúpla, aj keď len
o 0,1 alebo 0,2 bodu. Tento rast 
je určite veľmi nepatrný, ale zato
symbolický, pretože naznačuje nádej, 
že to najhoršie je už za nami.
Belgičania sa po vyše dvoch rokoch

politickej, až celospoločenskej krízy
vracajú k relatívnej stabilite. 
Čo sa Nemecka týka, široké
uplatňovanie parcálnej nezamestnanosti
umožnilo zmierniť dôsledky recesie
a zachrániť tak trh práce:
nezamestnanosť v Nemecku rástla
dvakrát pomalšie ako vo Francúzsku.
Britský trh nehnuteľností sa dostal 
na svoje najnižšie hodnoty v prvej

polovici roka 2009: dnes sa objavuje
nenápadný rast aktivity spojený 
so stabilizáciou cien. A vieme, 
aký význam pripisujú Angličania
nehnuteľnostiam... Nakoniec, jedine
Rusko s vysokým hodnotením (5,0) 
sa dostalo pred západoeurópske trio
a zostáva už druhý rok na čele
klasifikácie.

Hoci s ústupom, Slovensko (4,4)
a Poľsko (4,3) sa držia nad európskym
priemerom. Predchádzajúci rok 
sme sa čudovali prehnanému
optimizmu, ktorý prejavovali Poliaci,
jediní členovia Európy, keď ohlasovali
lepšiu náladu. Z dnešného pohľadu, 
to nie je také prekvapujúce: Poľsko 
je zrejme jediná krajina Európskej únie,
ktorej ekonomika zaznamenala v roku
2009 rast. Dosiahla to vďaka opatrnosti
vo vedení a dohľadu vo finančných
záležitostiach od začiatku krízy a vďaka

európskym dotáciám, keďže Poľsko 
je hlavným príjemcom fondov Európskej
únie. Ďalší dôvod na posilnenie
pozitívneho vzťahu Poliakov k Európskej
únii! Naopak, Českú republiku (4,0),
dlho predbiehajúcu svojich
východoeurópskych susedov, 
zasiahol úder a spolu so Španielskom
ohlasuje ten najväčší ústup. V roku
2009 Česko zachvátili politické
turbulencie, vláda podala demisiu,
vyvrcholil spor medzi prezidentom,
skeptickým voči Európskej únii,

a predsedom vlády, ktorý jej bol
priaznivo naklonený, a to všetko
v období, keď mala Česká republika
predsedníctvo Európskej únie vo svojich
rukách. Podobne ako iné európske
krajiny aj Českú republiku postihli 
tie najťažšie rozpočtové problémy
a hrozí jej, že bude musieť prijať 
veľmi prísne opatrenia, ak bude chcieť
vyrovnať deficit, napr. zvýšiť DPH
a nepriame dane, zmraziť dôchodky
a znížiť platy úradníkov v štátnej správe.

Najsilnejší idú príkladom

Odolávanie východu

Napriek tomu, že Portugalsko (3,7)
zostáva na chvoste, vyznačuje sa
najsilnejším rastom nálady spomedzi
všetkých dvanástich krajín, keďže jeho
známka stúpla takmer o celý bod.
Naopak, jeho španielsky sused (3,7)
klesá stále hlbšie. Treba povedať, 
že táto krajina sa v priebehu dvoch

rokov zmenila z najlepšieho žiaka,
pokiaľ ide o hospodárske výsledky, 
na najhoršieho z triedy.
Nezamestnanosť v Španielsku dosahuje
takmer 19 %, domácnosti majú
minimálnu spotrebu a ak môžu, 
myslia na úspory. V zápase s krízou štát
stále hlbšie siaha do rezerv. 

Na konci s dychom, vláda práve
zosilnila daňový tlak zrušením 
daňovej úľavy 400 eur pri dani z príjmu
(pričom daňové úľavy sľubovala 
pri voľbách socialistická strana, 
ktorá bola v marci 2008 aj
znovuzvolená) a zvýšila DPH spolu 
so zdanením príjmov z úspor.

Nízke hodnotenie na Iberskom polostrove



Ako osamotená krajina udržujúca sa
v roku 2009 na hranici 5 bodov z 10,
Rusko sa oddelilo od svojich
európskych partnerov a svoje nádeje 
na budúci rok ohodnotilo známkou 5,6.
Napriek znepokojujúcej ekonomickej
situácii si ruské domácnosti zachovávajú

dôveru vo vedenie štátu a možno 
aj v schopnosť čierneho zlata robiť
zázraky a podať im pomocnú ruku,
keďže cena nafty vo svete stúpa.
Nasleduje trio Veľká Británia – Nemecko
– Belgicko, potom Taliansko. Taliani
prechádzajú politickou a morálnou

krízou, ktorá rezonuje v celej Európe, 
ale zdá sa, že sa jej obracajú chrbtom
a čakajú na lepšie časy. Rodinná
solidarita, ktorá tradične zohráva vážnu
úlohu v talianskej spoločenskej sieti,
pomáha Talianom znášať krízové
ťažkosti s dôverou do budúcnosti.

Nezmenené kvarteto v čele

Španielsko a Portugalsko sme síce našli
pod európskym priemerom, ale svojím
optimizmom sa vymykajú z priemeru
a zaznamenávajú najsilnejší vzostup
spomedzi dvanástich krajín sledovaných
Barometrom Cetelem. Naopak,
Francúzsko je opatrné a dostalo 
sa takmer na koniec pelotónu. Recesia
je možno prekonaná, ale Francúzi 
sa obávajú ťažkých mesiacov.

Pripravujú sa na ne odkladaním úspor,
úroveň sporenia dosiahla hodnoty roka
2002. Na úplnom konci sa ocitli Maďari,
ktorí na súčasnú krízu doplatili najviac.
Krajina je na pokraji priepasti, bude
potrebovať veľa reštrikčných opatrení:
« Reformy budú bolieť », upozornil
predseda vlády. Medzi navrhnutými
opatreniami je aj zrušenie trinásteho
platu úradníkov vo verejnej službe,

zmrazenie platov dôchodcov
a zastavenie poskytovania sociálnych
výhod a príspevkov rodinám, 
čo domácnosti s priškrteným rozpočtom
ešte viac zasiahne. Mnohí Maďari 
sa aj v cudzej mene zadlžili, 
aby uspokojili svoje spotrebiteľské
zámery, ale nedarí sa im splácať dlhy,
keďže forint voči euru prudko klesol.
Náprava sa v blízkej budúcnosti nečrtá…

Francúzsko na konci, Maďarsko na pokraji zrútenia

RU UK BE DE IT SK Priemer
12 krajín

ES PT PL FR CZ HU
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Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010

Hodnotenie situácie krajín o dvanásť mesiacov
(Známka z 10)

Svetlejšia budúcnosť: to najhoršie je za nami
Nečakane, Európania si predstavujú
lepšiu budúcnosť takmer vo všetkých
krajinách! Jedine Belgicko zaznamenalo
známku identickú s rokom 2009. Rusko
a Veľká Británia dosiahli symbolický
prah 5 bodov, čo je znakom zreteľného

vzostupu optimizmu. Celkové priemerné
vnímanie situácie s výhľadom na rok
2010 dosahuje 4,5 bodov z 10: 
len mierny rast, ešte sa nedá hovoriť
o nadšení. Aj keď krajiny Španielsko
a Portugalsko zvýšili svoje známky, a tak

sa vyšvihli z najnižšieho hodnotenia, 
ani tak nedosahujú európsky priemer.
Francúzsko sa prekvapivo po prvý raz
dostalo na koniec radu, kde sa pripojilo
k Českej republike a Maďarsku, krajinám
s najnižším optimizmom do budúcnosti.
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Spotreba/úspory:
sporenie prichádza do módy

Budúci rok si väčšina krajín, hlavne
západoeurópskych, želá obmedziť svoje
výdavky a zvýšiť svoje úspory. Zámery
sporenia sa pohybujú v priemere 
na hodnote 34 %, čo je úroveň, 
ktorú od roku 2005 ešte nedosiahli.
Treba si urobiť rezervy pre prípad
tvrdého úderu. Z dvanástich krajín, ktoré
sa zúčastnili na prieskume, dve krajiny
neprejavujú jasne svoj zámer zvýšiť si
úspory. Táto tendencia potvrdzuje miery
čistých úspor domácností na roky 2009

a 2010, ktoré uviedla OECD pre každú
z krajín. Vo Francúzsku sa miera úspor
domácností odhaduje na 13,4 % 
na rok 2010 oproti 11,9 % v roku 2008,
na Slovensku 4,1 % oproti 2,3 % v tých
istých obdobiach. V tomto kontexte, 
po nečakane vysokej hodnote 
na rok 2009, iste preto, 
lebo si obyvatelia neuvedomili rozsah
a hĺbku krízy, zámery spotreby sa ustálili
v priemere na výške 53 % oproti 65 %
minulý rok. Oproti krajinám východnej

Európy, kde majú ľudia veľkú chuť
nakupovať, západné krajiny si vážne
želajú zmierniť tempo. Boli zvyknuté 
len na mierne sporenie, ale v roku 2010
chcú všetky zvýšiť svoje úspory. 
Rozdiel v porovnaní s rokom 2008 
je zreteľný: voľba medzi úsporami
a spotrebou sa prikláňa k úsporám. 
Po prvý raz od roku 2006 bude mať
päť z dvanástich sledovaných krajín
menšiu spotrebu ako úspory.

Recesia je za nami, ale túžobne
očakávané oživenie je ešte ďaleko.
Nákupné zámery sa v roku 2009
relatívne zachovali, ale v roku 2010 
sa majú znížiť. Kľúčovým slovom 
tohto roka 2010 je neistota: neistota

v zamestnaní, neistota možného
zvýšenia daní v budúcnosti. Je čas 
na racionalizáciu spôsobu spotreby.
Úspory, menej rozšírené vo východných
krajinách Európy, sa stali východiskom
z núdze pre Nemecko, Veľkú Britániu

a Francúzsko a majú slúžiť na prípravu
lepšieho zajtrajška, ktorý sa ukazuje
neľahký najmä v krajinách, 
ktorých sa kríza dotkla najviac, 
ako bolo Španielsko.

Víťazný návrat sporenia

Na Západe sa rozšírila zásada
opatrnosti: spomaliť rytmus zvyšovania
výdavkov a zachovať tempo sporenia.
Belgicko a Veľká Británia hodnotili svoje
spotrebiteľské správanie s veľmi
podobným výsledkom: zníženie
spotreby, ale aj menšie úspory. Pokiaľ
ide o prvú z týchto dvoch krajín, 
vedie ju opatrnosť, diktovaná kontextom

ekonomickej a politickej krízy, pokiaľ ide
o druhú krajinu, je to pre ňu nutnosťou,
lebo musí čeliť vysokej nezamestnanosti
a dôsledkom pádu trhu nehnuteľností.
Francúzsko je v tomto prípade
výnimkou, jeho postoje voči spotrebe
i úsporám sú až prekvapujúco
nezmenené. Na strane Nemecka však
možno pozorovať zmenu. Nemecké

domácnosti majú tentoraz v úmysle
priškrtiť svoje výdavky na úroveň
porovnateľnú s rokom 2006. 
Skočili tak z 82 % v roku 2009 na 40 %
predpokladaných výdavkov v roku 2010.
Za touto prudkou zmenou je zrejme
hľadanie rovnováhy medzi sporením
a výdavkami.

Opatrnosť na západe

Váhy sa nakláňajú na stranu úspor
najmä v krajinách južnej Európy, 
teda v Španielsku, v Taliansku
a v Portugalsku. V znížení výdavkov, 
aby zostalo na nájomné, a v sporení,

aby boli peniaze, ak by prišli ešte horšie
časy, vidia obyvatelia južnej Európy liek
na neúčinnosť opatrení na oživenie
ekonomiky, ktoré ich vlády neúspešne
zaviedli. Niet pochýb, že sa v týchto

krajinách, kde boli obyvatelia zvyknutí
na pozitívne čísla ekonomického rastu,
udomácnil strach, a to zvlášť
v Španielsku.

Strach na juhu

V krajinách východnej Európy 
sa rozdiely medzi zámermi spotreby
a zámermi sporenia dosť rôznia,
v porovnaní s ostatnými krajinami však
zachovali tradičné poradie dôležitosti
s jasnou prednosťou spotreby. 
V tejto geografickej oblasti, 
kde sa oddávna menej šetrí, s výnimkou

Českej republiky, je prekvapením Rusko
a Poľsko, kde respondenti dali jasne
najavo svoj zámer zvýšiť si
v budúcnosti úspory. Najväčšou
výnimkou je Rusko, kde nestálosť cien
surovín a ohlasovanie privatizácie, 
ktorá má zabrániť prehlbovaniu 
už aj tak kolosálneho deficitu, zneisťuje

všetky vrstvy obyvateľstva. Podľa
ruského štatistického úradu Rosstat
výdavky Rusov v roku 2008 po prvý raz
prekročili ich príjmy, takže museli
siahnuť do úspor. Majú teda v úmysle
čo najskôr si doplniť rezervy, aby bolo
z čoho čerpať.

Na východe nič nového
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Voľba medzi spotrebou a sporením
« Myslíte si, že v nasledujúcich dvanástich mesiacoch zvýšite úspory? »
(V %)

« Myslíte si, že v nasledujúcich 12 mesiacoch zvýšite výdavky? »
(V %)

■ V roku 2008 ■ V roku 2009
Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010
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Hoci možno s istotou povedať, 
že súčasná kríza mení postoje
spotrebiteľov k nakupovaniu, ich želania
v oblasti tovarov zostávajú z roka na rok
nezmenené. Na čele nákupných

zámerov tak nachádzame cestovanie
a produkty spojené s trávením voľného
času, ktoré sa stali v našej modernej
spoločnosti neskrývanou požiadavkou.
Na druhej strane, ak sú časy zlé, 

ľudia hľadajú útechu vo svojej
domácnosti: v preferenciách európskych
spotrebiteľov si tak udržiavajú dobrú
pozíciu aj nákupné zámery spojené
s bývaním.

Želania nezmenené krízou

Hoci cestovanie a voľný čas zostávajú
na prvom mieste nákupných zámerov
Európanov, táto oblasť už nie je
natoľko v popredí ako po minulé roky.
Niet sa čo čudovať, sú konfrontovaní
s bezprecedentnou krízou, ktorá brzdí
ich túžby. Napriek tomu, keďže sa ich
voľný čas neprestajne predlžuje, 
sú odhodlaní cestovať a aktívne tráviť

voľný čas. Opatrnejší prístup možno
vidieť v tom, že si spotrebitelia vyberajú
menej vzdialené destinácie, kratšie
pobyty. Vo Francúzsku robil CRÉDOC
(Stredisko prieskumu životných
podmienok) prieskum o životných
podmienkach a želaniach Francúzov
a jeden z výsledkov bolo konštatovanie,
že Francúzi síce cestujú, ale upravujú

svoje výdavky tým, že neopúšťajú
Francúzsko, preferujú dovolenky mimo
sezóny a počas pobytov menej utrácajú.
Podľa Svetovej organizácie cestovného
ruchu klesol v Európe za štyri prvé
mesiace roku 2009 počet turistov 
zo zahraničia o 10 %, čo potvrdilo
klesajúcu tendenciu od druhej polovice
roku 2008.

Cestovanie a voľný čas pre všetkých okrem Ruska

Pomer spotreby a sporenia
(% osôb, ktoré si želajú zvýšiť svoju spotrebu - % osôb, ktoré si želajú v roku 2010 zvýšiť úspory)

Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín

2008 64 17 35 - 5 52 44 17 78 61 45 54 49 43

2009 18 15 - 19 - 2 - 7 - 4 14 76 34 49 58 0 19

Ešte viac ako v minulosti, sa zámery
kúpy mobilného telefónu zvýšili
a rozšírili vo všetkých sledovaných
krajinách, a to aj napriek tomu, 
že miera vybavenosti presahuje 100 %
vo všetkých krajinách, kde sa uskutočnil
prieskum Barometer Cetelem 
(s výnimkou Francúzska, kde je podľa
Medzinárodnej telekomunikačnej únie
vybavenosť vo výške 93,5 %). Zvýšenie

týchto nákupných zámerov je výrazné
najmä v Španielsku, kde sa táto položka
ocitla na druhom mieste za nemenným
cestovaním, ale aj v Maďarsku
a v Poľsku, kde sa kúpa mobilného
telefónu zaradila na tretie miesto. Tento
výber neprekvapuje: kúpiť si mobilný
telefón je potešením, zvlášť, ak ide
o najnovší model s mnohými funkciami.
Spotrebitelia si tak môžu dovoliť luxus

posledného výkriku módy a uspokojiť
svoj spotrebiteľský apetít za pomerne
nízku cenu. Svedčí o tom všade
v Európe veľký úspech 
tzv. inteligentných telefónov (smart
phones), ktorých predaj v západnej
Európe vzrástol v druhom štvrťroku
2009 o 25 %.

Mobilný telefón: celkom osobitný produkt



Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010

Nákupné zámery
« Pokiaľ ide o jednotlivé skupiny výrobkov a služieb, čo by ste si radi kúpili v nasledujúcich 12 mesiacoch? »
(V %)

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín

Voľný čas/cestovanie 57 63 50 44 52 47 74 33 47 59 51 54 53

Biela technika 47 39 28 34 38 45 53 19 46 47 38 62 41

Rekonštrukčné práce 51 43 20 34 28 30 43 26 43 38 41 70 39

Hobby/záhradná technika 28 31 17 26 21 16 33 15 33 34 27 43 27

Nábytok 44 32 30 33 34 44 39 18 40 36 35 58 37

Čierna technika 32 27 26 25 37 33 31 11 36 28 18 42 29

Mobilné telefóny 33 25 36 22 31 38 33 20 44 27 27 50 32

Športové vybavenie 22 20 16 15 22 23 21 11 22 24 19 31 20

Osobné vozidlá 20 21 15 17 21 24 19 6 20 12 7 23 17

Domáce počítače 22 21 16 15 22 22 13 12 28 18 12 33 19

Nehnuteľnosti 4 8 9 11 13 16 8 3 7 5 7 12 9

Motorky/skútre 7 6 6 5 10 8 3 4 6 1 1 4 5

Globálne možno povedať, že ohlásené
nákupné zámery presne odrážajú
momentálnu situáciu Európanov.
Prekvapujú však názory prezentované
niektorými krajinami. Tak napr. Maďari,
ktorí sú prechodne v deprimujúcom
stave, neplnia svoje spotrebiteľské
zámery ohlásené v minulosti: pri všetkých
druhoch výrobkov sa nachádzajú ďaleko

za ostatnými krajinami Barometra
Cetelem. Podobný fenomén sledujeme 
aj na Slovensku a v Českej republike,
hoci sa nepresadil takou silou. Čo si
o tom myslieť? V ekonomikách strednej
Európy, ktoré zaznamenali v období
doháňania zameškaného hospodárskeho
rozmachu vysoké percentá rastu HDP,
boli nákupné zámery vysoké. Súčasná

kríza však zabrzdila toto nadšenie: 
vôľa nakupovať narazila na realitu
oslabenej kúpnej sily. Naopak,
v krajinách západnej Európy, hlavne 
vo Veľkej Británii, v Nemecku a vo
Francúzsku, ktoré za posledných pätnásť
rokov zažili dve ostré krízy (1993, 2001),
respondenti reagovali uvážlivejšie
a v súlade s predošlými vyhláseniami.

Nákupné zámery podľa produktov oproti globálnym spotrebiteľským zámerom

Výdavky spojené s domácnosťou
zostávajú všade v popredí.
Najvýraznejšie sa to prejavuje v Rusku,
kde oblasť rekonštrukcií a úprav bytov
a domov dosahuje viac ako 70 %
nákupných zámerov. Pojem oddychu 
sa vo veľkej miere spája s myšlienkou
domáceho pohodlia, čo je prvoradým

cieľom ruskej strednej vrstvy. 
Keďže nemajú dostatočnú kúpnu silu,
aby si mohli dovoliť moderný byt
s vysokým komfortom, masívne 
sa púšťajú do renovácií svojho bývania
a snažia sa zdokonaliť svoje
bezprostredné okolie: nákup domácich
elektrospotrebičov predstavuje 62 %

zámerov, nákup nábytku 58 %. Návrat
domov sa prejavuje aj v ostatných
častiach Európy, ako o tom svedčia
odpovede respondentov v oblasti
nákupov vybavenia domácnosti, 
či už ide o elektrospotrebiče, nábytok
alebo o produkty čiernej techniky.

Domov: v časoch krízy posledné útočisko
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Starnutie populácie je dominantný
fenomén zasahujúci väčšinu
industriálnych spoločností. Dobre ho
ilustruje veková pyramída obyvateľstva,
ktorá mení svoj tvar na akýsi obelisk,
v základni sa zužuje, výškou sa však

predlžuje a pri vrchole čiastočne
rozširuje, čo dosvedčuje nižšia úmrtnosť
vo vyššom veku ako v minulosti,
s perspektívou života až do naozaj
pokročilej staroby. Stalo sa
skutočnosťou, že dĺžka života dosahuje

vysoké čísla a počet seniorov rastie
rýchlym tempom: v roku 2007 sa vo
Francúzsku « narodil » jeden senior
každých 32 sekúnd, ale jedno dieťa len
každých 42 sekúnd!

Demografická situácia: v stopách 
stále početnejších seniorov sa črtá nový druh spotreby

Rok 2009 bol rokom nečakaného elektrošoku. Spotrebiteľ sa postupne spamätáva z krízy, ktorej hĺbku podčiarkli bankroty
veľkých podnikateľských symbolov. Kríza prebudila strach z nedostatku, ktorý eufória posledných úspešných rokov bezpečne
prekryla. Spotrebiteľ sa snaží uvážlivo nakupovať a zlepšovať svoje životné podmienky v súlade s nútene priškrteným
rozpočtom. Hoci úroveň spotrebiteľských zámerov nepotvrdzuje úplné zamietnutie spotreby, o čom sa tiež šepkalo, 
predsa sa jasne črtá rozhodnutie zmeniť svoje spotrebiteľské správanie. Jedine čas však bude môcť preveriť, či dnešné
predsavzatia skutočne zmenia spotrebu v budúcnosti, alebo či sa objavia iné závažné trendy, ktoré dlhodobo a svojím
charakteristickým spôsobom od základu zmenia spotrebiteľské správanie Európanov. Všimnime si najprv demografickú
situáciu: všeobecné starnutie populácie bude mať silný dosah na rôzne druhy spotreby. A potom ekonomický vývoj: 
po kríze a poklese kúpnej sily sa bude musieť zmeniť štruktúra výdavkov domácností, ktorá bude odrážať nové ciele
a odpovedať na prichádzajúce dlhodobé obmedzenia.

Uvázlivejsia spotreba: «bio»,
«fair trade», «second hand»,
medzi trendmi 
a pokrízovymi rieseniami

Podiel 60-ročných a starších obyvateľov v celkovej populácii
(V %)
30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

■ V roku 2010 ■ V roku 2020
Zdroj: BIPE na základe demografických odhadov OSN
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Veková pyramída v Európe* v roku 2020
(V tisícoch podľa vekových skupín)
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* Európa dvanástich krajín

■ Ženy ■ Muži
Zdroj: BIPE na základe demografických odhadov OSN

Veková pyramída v Európe* v roku 1990
(V tisícoch podľa vekových skupín)

Nie je pravdou, že starnutie populácie
prináša hospodársky pokles. Naopak,
hospodársky rast ide ruka v ruke 
so znižovaním úmrtnosti, je to jav, 
ktorý sa dá pozorovať všade vo svete
a dnes zvlášť aj v krajinách, 
ktorých hospodárstvo sa prebúdza. Tí
najstarší sú v priemere aj najbohatší:
práve oni sústreďujú bohatstvo krajiny.
Je zaujímavé, že súčasná kríza nijako
nenaštrbila tento fenomén a na príjmy
dôchodcov mala len nepatrný vplyv, 
či už ide o výšky dôchodkov alebo
príjmov do štátneho rozpočtu. 
Okrem toho, ak sa ich spotreba líši 
od ostatného obyvateľstva, neznamená
to, že nakupujú menej ako priemer, 

ba práve naopak. Pred desiatimi rokmi
mali seniori naozaj o 7 % nižšiu
spotrebu ako ostatné obyvateľstvo, 
ak sa berie do úvahy demografická
situácia, ale dnes sa tento pomer úplne
obrátil: ich spotreba dosiahla v priemere
o 7 % viac ako ostatná populácia. 

Príchod nezvyčajne početnej generácie
narodenej po vojne v čase
ekonomického rastu túto tendenciu 
ešte posilní. Táto generácia je navyše
iná, než boli staršie generácie: 
má iné postoje, je náročnejšia 
a viac nakupuje ako dnešní
dôchodcovia. Prispelo k tomu aj to, 
že s touto generáciou prišla 

aj zamestnanosť žien v takom veľkom
meradle. Takto sa často stáva, 
že noví dôchodcovia majú dva
dôchodky v plnej výške, čo ich rodičia
určite nezažili. Seniori, ak k nim rátame
50-ročných a starších, majú dnes kúpnu
silu najmenej o 30 % väčšiu 
ako priemer! Možno predpokladať, 
že v roku 2020 budú sústrediť až 60 %
príjmov, pričom vo Francúzsku 
už dnes poberajú 45 % všetkých
príjmov. 

Vidíme teda, že budúci seniori majú 
tie najlepšie podmienky na zvýšenie
svojej životnej úrovne i spotreby.

* Európa dvanástich krajín

■ Ženy ■ Muži
Zdroj: BIPE na základe demografických odhadov OSN
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Voľný čas:
z 16,4 % na 17,0 %

Výberové výdavky:
z 42,1 % na 38,7 %

Nevyhnutné
výdavky:

z 31,8 % na 34,3 %

Voľný čas:
z 15,5 % na 16,4 %

Výberové výdavky:
z 45,3 % na 42,1 %

Nevyhnutné
výdavky:

z 29,6 % na 31,8 %

Zdroje: Insee, odhady BIPE
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Vývoj a prognóza štruktúry spotreby francúzskych domácností podľa jednotlivých oblastí 
(V % z celkovej spotreby)

Predchádzajúce vydanie Barometra
Cetelem skúmajúceho spotrebiteľské
správanie bolo príležitosťou 
aj na vysvetlenie súvislostí ohľadom
budúcnosti kúpnej sily, ktorá veľmi
znepokojovala všetkých spotrebiteľov.
Obavy vyplývali hlavne z ekonomických
faktorov (zvýšenie cien, 
rast nezamestnanosti), 

ale aj z postupnej zmeny štruktúry 
ich spotreby. Za posledných desať
rokov sa nevyhnutné výdavky (bývanie,
vzdelávanie a zdravie) stále zvyšovali
a tlačili na ostatné druhy výdavkov
(oblečenie, doprava, potraviny), 
ktoré sme nazvali výberové. 
Pod vplyvom spoločenského
a kultúrneho prostredia sa zasa 

mierne zvýšili výdavky na trávenie
voľného času (kultúra, kaviarne).
Nerovnomerný vývoj týchto troch
veľkých skupín výdavkov zaťažuje
rozpočty domácností a Európania 
sa obávajú znižovania svojej kúpnej 
sily. Aká budúcnosť čaká o desať 
rokov kúpnu silu Európanov?

Ekonomika: dlhodobo narušená kúpna sila
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Výdavky spojené s bývaním
pravdepodobne neklesnú a domácnosti
budú musieť hradiť čoraz väčšiu časť
zdravotných výdavkov, čo udrží
nevyhnutné výdavky na vysokých
hodnotách. 

Trávenie voľného času cestovaním
a návštevy kaviarní sa stali takmer
spoločenskou požiadavkou 
a každý by si to chcel dovoliť. 
Aj seniori vyhľadávajú takéto potešenie:
majú čas a hľadajú nie zaslúžený
odpočinok, ale rozvoj osobnosti. Preto
sa predpokladá, že výdavky na zážitky

a spoločenské udalosti tiež neklesnú. 
To znamená, že spotrebiteľ bude nútený
ešte viac rozmýšľať a vyberať
z ostatných druhov výdavkov, 
a tak harmonizovať svoju kúpnu silu. 

Dedičstvo súčasnej omračujúcej krízy
túto situáciu veru nezlepší. Ekonomický
rast sa bude vo všetkých európskych
krajinách rozbiehať len ospalo, pričom
priemerný hospodársky rast jednotlivých
krajín za obdobie 2010 – 2020
nepresiahne hospodársky rast obdobia
1998 – 2008. V stopách spomaleného
rastu budú príjmy stúpať veľmi pomaly

počas celého nasledujúceho desaťročia
a prinesú so sebou automaticky
zmenšenie kúpnej sily.

Táto kríza mala za následok aj to, 
že obmedzila manévrovací priestor
všetkých vlád. Verejné zadlženie
dosiahlo dnes bezprecedentné sumy
a nevyhnutne sa musí odraziť 
na zvýšení priamych i nepriamych daní
vo všetkých krajinách. Španielsko
a Maďarsko už sprísnenie daní 
aj ohlásilo, čo popri reálnom účinku
bude mať aj silný psychologický vplyv
na náladu spotrebiteľov.

■ Iné tovary a služby

■ Komunikácie

■ Hotely, kaviarne a reštaurácie

■ Voľný čas a kultúra

■ Vybavenie a údržba 
domácnosti

■ Oblečenie

■ Doprava

■ Alkoholické nápoje a tabak

■ Potraviny a nápoje

■ Vzdelávanie
(0,7 % v 1998 a 1 % v 2018)

■ Zdravie

■ Byt a energie
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« Myslíte si, že súčasná kríza dlhodobo ovplyvní vaše spotrebiteľské správanie? »
(V % osôb, ktoré odpovedali « áno, určite » alebo « áno, pravdepodobne »)

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín
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Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010

Európanov zasiahol úder a dnes 
sú presvedčení, že musia zmeniť
spotrebiteľské správanie, lebo dôsledky
krízy vnímajú ako dlhodobé. 

Až 64 % respondentov uvádza, 
že zmeny nebudú len dočasné. Navyše,
tri štvrtiny obyvateľstva Francúzska,
Talianska a Portugalska vnímajú krízu

ako jasný medzník rozdeľujúci čas 
na predkrízový a pokrízový, 
každý charakterizovaný iným
spotrebiteľským správaním.

Kríza ako dôležitý medzník

Vnímanie kúpnej sily sa tým ešte zhorší.
Zníženie kúpnej sily bude teda
v nasledujúcich rokoch viac než

aktuálne. Demografické a ekonomické
zmeny však nepovedú k znižovaniu
spotreby, ale k prevrstveniu rôznych

spotrebiteľských postojov. Zmeny 
však nemusia vždy smerovať
k horšiemu.

Ľudia si želajú vyšší životný štandard
a vedia, že lepšie nakupovať znamená
uvážlivejšie si vyberať a nie kupovať
všetko, čo príde pod ruku. Spotrebiteľ 
si teda bude všímať hlavne pomer
kvality a ceny, pri zníženej kúpnej sile
bude hľadať dobrý výrobok za dobrú

cenu, keďže cena a kvalita sú vedúce
kritériá výberu, presnejšie cena 
na úrovni 96 % a kvalita 87 %. Až ďalej
za nimi sú ostatné kritériá, 
ako napr. fair trade, ktorý považuje 
za tretie najdôležitejšie kritérium 62 %
respondentov. Kríza potvrdila potrebu

nájsť tradičné stabilné hodnoty, 
čiže správnu cenu a dobrú kvalitu. 
Zdá sa, že ekonomické modely, 
ktoré propagujú nízke ceny a snažia sa
o dobrú kvalitu, majú pred sebou lepšie
časy.
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S oživením ekonomiky na zdravých
základoch ide ruka v ruke hlboké
zamyslenie sa nad budúcnosťou
planéty. Vybudovať zdravý svet pre
ďalšie generácie, to prináša potrebu
zaradiť do spotrebiteľského správania
ekologický rozmer a povedomie fair
trade. Tieto dve hľadiská sa dostali 
do popredia pozornosti respondentov 

na úrovni 59 % a 62 %. Trvalo
udržateľný rozvoj je jednou z výziev tejto
hospodárskej krízy. Spotrebiteľ sa zrazu
ocitol zaangažovaný do stavu budúceho
sveta, z ktorého neprestajne čerpá. Musí
teda nájsť akú-takú rovnováhu medzi
potrebou aktívnej zmeny
a každodennými zvyklosťami, zladiť tri
oblasti svojich záujmov: ekonomické,

environmentálne a sociálne. 
Zachovať životné prostredie 
v čo najlepšom stave, konzumovať
zdravé produkty, nezneužívať prácu
chudobných, to sú základné črty
zodpovedného spotrebiteľa, snažiaceho
sa zabrániť podobným úderom, 
aké práve prežil.

Spotrebiteľ občanom

Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010

« Ovplyvnia nasledujúce kritériá vaše spotrebiteľské správanie? »
(V % osôb, ktoré odpovedali « áno, určite » alebo « áno, pravdepodobne »)

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín

Cena 95 97 97 98 95 98 95 96 96 96 97 97 96

Kvalita 84 83 80 87 87 94 80 80 86 96 93 95 87

Fair trade 61 51 70 56 64 86 43 66 79 43 39 80 62

Ekologický dosah
(doprava, výroba) 48 58 55 65 78 69 50 55 63 49 58 54 59

Prednosť 
domácim produktom 52 42 45 42 61 60 30 42 34 59 64 30 47

Je čas hľadať, snoriť, pátrať po tých
najlepších nákupoch, v meste či na
vidieku, v obchodoch i na internete.
Všetci vieme, že kríza nám zúžila
rozpočty: menšie nároky v spotrebe 
na seba nedajú dlho čakať. Spolu 
s tým prichádza nový spôsob myslenia:
vyhľadávané sú jednoduchšie výrobky
za nižšie ceny, prednosť dostávajú
dôležitejšie výrobky pred takými, 

bez ktorých sa môžeme na čas zaobísť.
Predajcovia hard diskontu 
už nepredávajú len určitej vrstve
obyvateľstva, ale v ich obchodoch 
sa stretávajú temer všetci. V Anglicku
mali nedávno úspech tie najlacnejšie
obchody nielen na bežných sídliskách,
ale aj v zámožnejších štvrtiach. 
Bez ohľadu na to, či je hľadanie
najlepších cien vynútené okolnosťami,

alebo je dobrovoľné, môže byť
výhodou: nové nápady vznikajú veľa ráz
ako plod nevyhnutnosti. Tak sa rozšírilo
aj predávanie a kupovanie použitých
vecí, a to rôznymi spôsobmi počnúc
vyprázdňovaním povál cez dražobné
predaje a končiac internetovými
stránkami. Ako vidno, ľudia sú
vynachádzaví a dokážu nakupovať 
aj pri menších príjmoch.

Hon na najlepšie ceny



« Tu je niekoľko príkladov ekologického prístupu v spotrebe, robili ste už takéto kroky? »
(V % osôb, ktoré odpovedali « áno, viackrát »)

Ekologický prístup k spotrebe 
sa v Európe začal presadzovať
nedávno. Rozšírilo sa používanie
recyklovaného papiera (63 %), 
ľudia si začali robiť menšie úpravy

v domácnosti na šetrenie energiami
(40 %), nakupujú biovýrobky (38 %)
a uprednostňujú domácich výrobcov
(37 %). To všetko svedčí, že ekológia 
nie je len zámer, ale premieňa sa do

konkrétnych činov. Obyvatelia
Portugalska a Veľkej Británie 
v tomto zodpovednejšom prístupe vedú,
obyvatelia Ruska zatiaľ zostávajú
v úzadí.

Ekologické vedomie: jasný odraz 
v spotrebiteľskom správaní

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín

Používanie recyklovaného papiera 70 63 70 64 62 75 65 68 54 59 68 43 63

Ekologické úpravy v domácnosti 
spojené so šetrením energie 
alebo vody

25 50 29 42 32 28 49 37 45 58 56 29 40

Nakupovanie biovýrobkov 45 35 46 37 39 47 38 39 47 22 36 30 38
Nakupovanie produktov miestnych výrobcov
s cieľom obmedziť znečisťovanie ovzdušia 35 35 36 40 43 41 47 40 27 26 26 45 37

Necestovanie alebo zmena 
dopravného prostriedku 
(vlak namiesto lietadla 
alebo auta)

29 30 39 32 27 47 38 37 30 23 36 21 32

Kúpa auta, ktoré neznečisťuje ovzdušie 26 8 2 7 16 21 4 8 6 16 6 2 10

Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010

Ochranu životného prostredia môžeme
začať jednoduchými gestami. 
Na používanie recyklovaného papiera
nepotrebujeme veľa úsilia: ponuka 
sa rozšírila do obchodov (toaletný
papier, papier do tlačiarní atď.) 
a hoci je recyklovaný papier o niečo

drahší, nie je to v peňaženke veľmi
poznať. Medzi domácimi úpravami
s ekologickým zámerom sa dajú nájsť
vážne zmeny, ako je výmena
vyhrievacieho systému alebo celková
izolácia, ale častejšie sú menšie úpravy,
ku ktorým patrí aj výmena žiaroviek,

inštalácia šetričov vody alebo kúpa
elektrospotrebičov s nízkou energetickou
spotrebou. Tieto úpravy prinášajú
spotrebiteľovi aj finančné úspory, 
čo ešte viac podporuje rešpekt voči
planéte!

Ekologická spotreba začína jednoduchými gestami

Zelené produkty a produkty 
fair trade: nástup 
zodpovednejsieho spotrebitela
Stávame sa svedkami zrodu občianskeho postoja k spotrebe, keď si spotrebiteľ začína všímať ekologický či spravodlivý
rozmer svojich nákupov. Ako sa to prejavuje v produktoch, ktoré si mieni spotrebiteľ dnes či zajtra kúpiť?
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Na druhej strane, spotrebiteľ sa nerád
vzdáva svojho pohodlia a nechce sa mu
veľa investovať ani vtedy, keď ide
o ekológiu. Len 32 % respondentov 
sa vyjadrilo, že sa vzdali cestovania
alebo si vybrali vlak ako najmenej
znečisťujúci dopravný prostriedok
namiesto auta či lietadla, pričom
v Rusku to bolo len 21 % a v Českej
republike 23 %. Európsky spotrebiteľ
teda ešte nie je pripravený zmeniť
spôsob dopravy: na dlhých tratiach
víťazí lietadlo, na každodenných trasách

auto. Ekológia má v pohodlí silného
konkurenta. Ešte neprišiel deň, 
v ktorý by Európania odložili auto, 
tento dominantný dopravný prostriedok.
Pre mnohých ľudí je auto
nevyhnutnosťou, pretože nemajú
k dispozícii mestskú hromadnú dopravu. 

30 % spotrebiteľov si už kúpilo auto,
ktoré menej znečisťuje životné
prostredie (10 % už viackrát). Pod týmto
pojmom síce môžu respondenti chápať
rôzne veci, ale faktom je, že konštruktéri

sa vospolok snažia vyrábať čistejšie
autá a dopyt je namierený hlavne na
malé vozidlá, ktoré sú ekologickejšie.
Nedávno sa v Európe rozšírili aj daňové
ekologické bonusy a malusy, čo tiež
podporuje ochranu životného prostredia.
Čoraz častejšie sa stáva, 
že ekologické hľadiská pri spotrebe
podporujú rôzne opatrenia verejných
orgánov, medzi ktoré patrí udeľovanie
rôznych daňových úľav alebo
finančných podpôr na nákup menej
znečisťujúcich vozidiel.

Pokiaľ ide o ekologickú spotrebu,
nákup biovýrobkov prichádza na tretiu
pozíciu s 38 % Európanov, ktorí
vyhlásili, že už viackrát takéto výrobky
kupovali. Toto percento je približné
v každej krajine s výnimkou Českej
republiky, kde dosiahlo len 22 %. 
Bio dnes vstúpilo do bežného života
a svedčí o úsilí vrátiť sa k zdravšej
strave a k poľnohospodárstvu, ktoré
šetrí životné prostredie. Ponuka
biovýrobkov sa už rozšírila aj na iné
oblasti, ako je textil alebo kozmetika.
Nakupovanie biovýrobkov má dve
výhody: je to zdravé i ekologické. To

bezpochyby vysvetľuje aj jeho úspech.
Hoci takéto výrobky nakupujú hlavne
ženy (55 % respondentiek v Európe
uviedlo, že si už kúpili alebo kupovali
biovýrobky), týka sa to nás všetkých,
a to bez ohľadu na úroveň príjmov.
Viackrát si kúpiť biovýrobky neznamená
kupovať ich systematicky, určite by sme
zistili, že systematicky nakupujú
biovýrobky hlavne tí spotrebitelia, ktorí
majú vyššie príjmy, pretože tento druh
výrobkov je podstatne drahší. Nákup
domácich výrobkov sa tiež rozšíril
podobne ako biovýrobky, priemerne ich
kupuje 37 % európskych spotrebiteľov.

Poľskí, českí a slovenskí spotrebitelia 
si ešte neosvojili spotrebu domácich
produktov v takej miere. Kupovanie
domácich výrobkov skutočne pomáha
znižovať emisie oxidu uhličitého, pričom
spotrebiteľ zároveň vie, odkiaľ výrobok
pochádza, a tak môže podporiť
hospodársky rozvoj svojho regiónu.
Ekologické hľadiská zohrávajú teda pri
výbere domácich výrobkov svoju úlohu,
ale do hry vstupujú aj iné faktory. 
Je však zrejmé, že sa prebudilo
ekologické vedomie spotrebiteľa:
ekologická spotreba je realitou, 
a nielen akýmsi úmyslom.

Ekologická spotreba prospieva aj mne
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Elektrospotrebiče – Podiel spotrebičov A+ 
na trhu v roku 2008 vo Francúzsku
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Dnes sa prejavuje hlavne
v jednoduchších aktoch spotreby
(recyklovaný papier, menšie úpravy

domácností) alebo v nákupoch
s ohľadom na zdravie (biovýrobky).
Keďže ju podporujú aj verejné orgány,

je viac než isté, že sa bude v budúcich
rokoch stále viac rozširovať.

Ide povedomie o environmentálnych
otázkach ruka v ruke s povedomím
o potrebe ekonomickej rovnováhy?
Nakupovať a chrániť životné prostredie,
nakupovať a chrániť záujmy všetkých,
a najmä malých výrobcov,
prostredníctvom fair trade sa stáva
v posledných rokoch čoraz rozšírenejším
javom v európskych krajinách. 

Ako sa stavia spotrebiteľ voči fair trade?
Fair trade má za cieľ zlepšiť životné
podmienky malých výrobcov
v rozvojových krajinách tým, 
že sa im zaručí minimálna nákupná
cena. Už sa objavili viaceré značky 
fair trade a oslovujú spotrebiteľa, 
ktorý sa má zodpovedne rozhodnúť
a podporiť sociálnu spravodlivosť. 

Keď sme sa na to opýtali Európanov,
zistili sme, že nakupovanie výrobkov
pochádzajúcich z fair trade 
je ešte len príležitostným gestom,
percento spotrebiteľov, ktorí 
tento druh produktov nakupujú 
často, zostáva vo väčšine krajín 
pod hranicou 10 %.

Spotreba s ohľadom na fair trade, nový prístup

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín
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Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010
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44 % Európanov nakupuje takéto výrobky
občas, pričom je vidieť zreteľný rozdiel
medzi západnými krajinami a východnou
Európou. V západnej Európe 

je nakupovanie výrobkov fair trade
rozšírenejšie. Ak je percento spotrebiteľov,
ktorí si nikdy nekúpili takýto výrobok, veľmi
podobné, percento záporných odpovedí 

je oveľa vyššie vo východnej Európe.
Naznačuje to menší záujem o takéto
výrobky, ale aj skutočnosť, že ľuďom 
ešte nie je fair trade dôverne známy.

Veľká británia v znamení fair trade

Veľká Británia je výnimkou: 28 %
spotrebiteľov často nakupuje tieto
výrobky a 53 % ich nakupuje

príležitostne. Vo Veľkej Británii 
sa skrátka nakupuje zodpovedne.
V roku 2008 bola Veľká Británia 

v čele všetkých svetových trhov, 
pokiaľ ide o výrobky fair trade, 
aj pred Spojenými štátmi americkými.

« Kúpili ste si už v minulosti výrobky fair trade? »
(V %)
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Zdá sa, že Briti sú ešte citlivejší na
spoločensky zodpovedné spotrebiteľské
správanie ako na ochranu životného
prostredia. Nákup výrobkov fair trade 
je vo Veľkej Británii dnes veľmi
rozšírený a viaceré obchodné reťazce
už pri niektorých produktoch, 

ako je napr. cukor alebo banány,
ponúkajú len tie fair. 

Trh fair trade vzrástol (na svetovej úrovni
o 22 % medzi rokom 2007 a 2008
podľa Fairtrade Foundation) 
a úroveň britského trhu dokazuje jeho

úžasný potenciál. Pravdou však je, 
že vo veľkej väčšine krajín ešte
nedozrel. Čo dnes brzdí jeho rozvoj?
Z akých dôvodov sa spotrebitelia
neobrátia vo väčšej miere k takejto
spotrebe?

Základnou brzdou spotreby výrobkov
fair trade zostáva cena, ako to uvádza
69 % európskych spotrebiteľov, ktorí
tieto výrobky nekupujú. Sú to drahšie
výrobky, za ktoré nie je spotrebiteľ
ochotný toľko zaplatiť. Na rozdiel od

konzumovania biovýrobkov, ktoré mu
prinášajú priamy úžitok, pri spotrebe
výrobkov fair trade necíti osobný
prospech: ak si kúpim výrobok fair
trade, robím dobrú vec pre malých
výrobcov, ale keď si kúpim biovýrobok,

urobím čosi v prospech životného
prostredia a aj v prospech svojho
zdravia, čosi pre seba. Takto si
spotrebiteľ zdôvodní, prečo je ochotný
zaplatiť viac za biovýrobky, ale nemá už
toľko ochoty kupovať výrobky fair trade.

Nákupy za vyššie ceny
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Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010

« Z akých dôvodov ste nikdy nekúpili alebo len zriedka kúpili výrobky fair trade? »
(V %, s možnosťou viacerých odpovedí)

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín

Ceny sú príliš vysoké 80 73 68 81 62 76 80 65 65 74 59 40 69

Ponuka je nedostatočná 63 62 75 62 61 78 68 59 68 68 60 46 64

Je to len ďalší
marketingový prístup 37 39 42 46 36 46 39 40 50 51 47 49 43

Produkty 
nie sú príťažlivé 51 53 44 36 35 42 48 36 44 37 40 41 43

Nič na tom nevidím 42 27 25 18 18 36 23 31 23 34 32 42 29
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Na svoj rozvoj bude musieť fair trade
ešte veľa urobiť, hlavne informovať 
ľudí a posilniť dôveru v tento druh
obchodovania, ako aj zvýšiť
atraktívnosť produktov. Veľké 
obchodné reťazce dnes investujú 
do výrobkov pochádzajúcich 
zo spravodlivého obchodu 
a zakladajú vlastné distribučné 

značky vo viacerých európskych
krajinách. Rozbieha sa demokratizácia
fair trade? Možnosť prístupu 
k týmto produktom vo veľkých
obchodoch a zníženie cien, 
ktoré možno očakávať, 
by mali zrýchliť rozvoj nakupovania
týchto výrobkov v Európe. 
Spotreba je teda aktom, 

ktorý mení Európu: zatiaľ je zjavne 
viac ekologická, ale sociálna rovnosť 
môže v budúcnosti zamiešať karty. 
Aj keď má ešte dlhú cestu 
pred sebou, vidíme príklad britských
spotrebiteľov, pre ktorých 
je nákup z fair trade štandardom 
vo viacerých druhoch produktov.

Nedostatočnú ponuku spomína 64 %
tých, ktorí sa zdráhajú tieto výrobky
nakupovať, pričom v Portugalsku
a v Španielsku toto percento vystúpilo
na viac ako 75 %. Skutočne, ponuka
týchto produktov sa dnes skladá 
najmä z kávy, čaju, obilnín, ovocia,
kakaa a bavlny. Produkty fair trade 
sú teda obmedzené na niekoľko 

druhov potravín, čo znamená, 
že spotrebiteľ ešte nemôže naplniť
nákupný košík len takýmito 
produktmi. 

Cena a nedostatočná ponuka 
sú teda dvoma hlavnými dôvodmi, 
ktoré uvádzajú európski spotrebitelia 
vo všetkých krajinách. Jedine Rusko 

je výnimkou: nad nedostatočnou
ponukou dominuje pocit, že ide 
len o ďalší marketingový prístup. 
Ten istý pocit však majú aj iní
východoeurópski spotrebitelia.
Nedostatok príťažlivosti majú 
tieto výrobky pre 43 % respondentov 
a 29 % z nich na tom vôbec nič 
nevidí.

A čo zajtra, bude sociálna rovnosť kritériom nákupu?

Produkty pochádzajúce fair trade
a biovýrobky sa vyznačujú vyššími
cenami. Spotrebiteľ má teda zaplatiť
viac za výrobky, ktoré mu poskytnú 
buď prínos pre neho samého

(biovýrobky), alebo prínos pre niekoho
iného (fair trade). Porovnanie 
medzi nimi ukazuje, že Európania 
sú pripravenejší priplatiť niečo k cene,
aby mali osobný prospech (38 %) 

ale oveľa menej sú ochotní urobiť 
to pre druhých (len 10 %). Toto poradie
sa udržalo vo všetkých krajinách
prieskumu.

Porovnanie spotreby výrobkov fair trade a biovýrobkov: Jasné víťazstvo biospotreby

« Kupovali ste v minulosti výrobky fair trade alebo biovýrobky? »
(% osôb, ktoré odpovedali « áno, často »)
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Použité výrobky:
celkom nový druh kupovaného tovaru?

Second hand:
nákupy po novom!
Éra bulimickej spotreby, frenetického nakupovania, uprednostňovania výrobkov na jedno použitie je za nami. 
V rámci súčasných zmien sme svedkami aj nečakaného rozkvetu obchodovania s použitými výrobkami. Takéto výrobky môžu
splniť základnú požiadavku európskeho spotrebiteľa – dobrý pomer kvality a ceny – a dokazujú iný postoj k spotrebe. 
Na jednej strane, nákup výrobkov z druhej ruky si získal náklonnosť väčšiny Európanov, na druhej strane, predaj takýchto
výrobkov sa dostáva aj do zvyklostí bežných spotrebiteľov.
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« Kúpili ste už alebo zamýšľate kúpiť nejaký použitý výrobok z uvedených druhov výrobkov? »
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DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín

Produkty súvisiace s kultúrou
(knihy, CD, videohry) 61 46 29 50 29 30 53 46 54 23 34 20 39

Osobné vozidlá 47 35 19 55 23 30 48 33 27 13 15 18 30

Oblečenie 38 25 9 21 12 6 31 57 51 30 36 13 27

Hračky, kočíky, detské
potreby a oblečenie 40 25 4 27 10 6 26 36 33 18 23 9 22

Nábytok 26 21 8 26 8 11 23 24 14 6 9 4 15

Čierna technika, 
počítače 22 13 9 13 11 9 15 23 24 5 9 8 13

Biela technika 19 8 8 11 6 6 17 17 16 6 7 5 10

Športové potreby 13 6 4 10 3 2 9 13 17 6 11 4 8

Hobby, záhradná technika 12 8 4 9 4 1 9 12 13 3 8 4 7

Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010

« Kúpili ste si už niekedy nasledujúce použité výrobky? »
(V % osôb, ktoré odpovedali « áno, viac ráz »)

Potom nasledujú videohry, CD a knihy,
tovary, ktorých spotreba je pre mnohých
rýchla: videohra sa dá hneď vymeniť 
za inú. Sú tam však aj trvácnejšie
tovary. Oblečenie je na treťom mieste.
Blší trh a vyprázdňovanie povál 

má tiež úspech, a navyše internet ešte
znásobil možnosti takéhoto
nakupovania. Staršie oblečenie 
si získalo aj módu a luxus, stačí
spomenúť vintage, použité oblečenie
svetoznámych značiek, ktoré 

si mladí už obľúbili.
Obrat tohto trhu zvyšuje neľahký
ekonomický kontext, a tak nakupovanie
použitého tovaru už nie je vyhradené 
len určitým druhom výrobkov 
alebo len určitým krajinám.

Kúpa z druhej ruky – silnejúce spotrebiteľské správanie

64 % Európanov si už kúpilo ojazdené
auto a 60 % zasa požité výrobky
súvisiace s kultúrou. Kupovanie
bazárového tovaru sa stáva stále
rozšírenejším druhom spotrebiteľského
správania, a to vo všetkých krajinách,
hoci s istou variabilitou, 
pokiaľ ide o druhy výrobkov. Nemci,

Maďari a Poliaci vyhľadávajú takéto
výrobky najviac, Rusi, Portugalci
a Španieli zasa najmenej. 

Osobné vozidlo v zásade zostáva
tovarom, ktorý sa na trhu použitého
tovaru kupuje v najväčšej miere. 
V roku 2008 sa vo Francúzsku 

predalo 2,6 ojazdených vozidiel 
na 1 nové auto, pričom v Portugalsku
až 2,8 a 3,4 vo Veľkej Británii. 
Pre mladých je to prvá ekonomická
kúpa, pre starších vítané ušetrenie. 
Zdá sa, že ojazdené vozidlo 
je temer povinným prechodom 
do sveta automobilistov!
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Kúpa použitého tovaru predstavuje 
pre spotrebiteľa dve strany jednej
mince: je to súčasne premyslená kúpa,

lebo spotrebiteľ sa môže dostať
k luxusnejšiemu tovaru, 
ale zároveň je to aj riziko, 

že kvalita nesplní jeho očakávania 
alebo že mu predávajúci prejde 
cez rozum.

Dve strany jednej mince

V jednotlivých krajinách raz vyhráva
pozitívny prístup, raz negatívny.
Nemecko je na čele: 72 % nemeckých
spotrebiteľov si myslí, že je to dobrý
spôsob, ako sa dostať k luxusnejším
výrobkom; 71 % to považuje za
možnosť viac si dovoliť. V Poľsku je
zreteľná dvojitá tvár takejto kúpy:

spotrebitelia majú pozitívny prístup, ale
42 % považuje taký nákup za nevhodný,
nedôstojný. Rusi, Španieli a Portugalci
sa takéhoto nakupovania najviac stránia:
odrádza ich riziko podvodu a strach
o kvalitu je silnejší ako možný prospech.
V Portugalsku je až 51 % spotrebiteľov
presvedčených, že kupovanie použitých

výrobkov je nevhodné, 
zato vo Francúzsku si to isté myslí 
len 10 % obyvateľov. Tabuľka spotreby
použitých výrobkov sa teda javí
kontrastne, miešajú sa pri nej výhody,
obavy a v rôznych krajinách veľmi
rozdielne vnímanie.

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín

Prijať riziko menšej kvality
alebo trvácnosti 54 52 58 49 53 70 47 63 56 67 53 67 57

Dať prednosť výrobkom
vyššej hodnoty, 
hoci použitým, 
oproti novým, 
ale nižšej hodnoty

72 52 49 63 55 62 50 68 74 47 44 50 57

Prijať riziko, že ide o podvod
(platba, chybný výrobok) 43 48 49 49 51 65 45 49 46 60 41 54 50

Dobrý spôsob, 
ako si viac dovoliť 71 49 38 47 35 39 73 38 57 47 55 37 49

Nevyhnutnosť 46 39 50 46 51 63 38 77 43 24 33 50 47

Nákup s osobitným zámerom
(recyklovanie, vyhnúť sa
veľkým obchodom)

52 39 44 44 44 49 30 44 47 23 36 27 40

Nevhodný nákup 25 19 38 10 45 51 12 13 42 24 32 38 29

Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010

« Nakupovanie použitých výrobkov, to pre vás znamená... »
(V %)



Vyzerá to, že len detské potreby 
(hračky, kočíky, detské šatstvo)
a oblečenie sa vymykajú z tejto rastúcej
tendencie: 22 % Európanov už kúpilo
použité veci pre svoje deti, 
ale len 16 % tak mieni urobiť 

aj v budúcnosti. Brzda spočíva kdesi
v psychológii, keď si spotrebiteľ nechce
kupovať výrobky, ktoré sú príliš osobné:
priam sa ho dotýkajú, aj jeho detí…
Niektorí si síce kúpili použitý tovar, 
ale veľmi sa tým nechvália. Odhliadnuc

však od týchto osobných potrieb,
ukazujú sa aj smelšie úmysly. 
Ak aj zostávajú nejaké prekážky,
zamýšľané nákupy použitých výrobkov
sľubujú tomuto trhu v nasledujúcich
rokoch lepšiu budúcnosť.

Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010

« Máte v úmysle kúpiť si v budúcnosti použitý výrobok z uvedených druhov tovaru? »
(V % osôb, ktoré odpovedali « áno, určite » a « áno, pravdepodobne »)

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín

Osobné vozidlá 40 24 46 42 26 62 46 44 38 37 33 53 40

Produkty súvisiace s kultúrou
(knihy, CD, videohry) 22 22 47 38 20 49 38 22 53 28 35 35 34

Hobby, záhradná technika 24 24 32 39 13 36 46 24 56 29 26 33 32

Nábytok 18 21 29 33 15 34 32 19 48 19 19 17 25

Čierna technika, 
počítače 21 16 33 24 13 32 28 18 53 15 13 25 24

Športové potreby 11 15 28 27 12 26 30 16 46 19 25 26 23

Biela technika 20 14 26 26 12 27 24 18 54 15 12 25 22

Hračky, kočíky, 
detské potreby a oblečenie 20 15 10 21 10 16 18 10 41 16 18 7 16

Oblečenie 8 10 12 15 9 12 18 9 54 9 13 7 13

Keď sa spotrebiteľ stane predavačom 
použitého tovaru

Predaj starších vecí, istý druh
recyklovania a hľadania zisku, 
nie je novou myšlienkou. Dražby majú
ďalekú minulosť, ktorá siaha 
až ku Grékom. Aj naši starí rodičia
poznali blšie trhy a všelijaké pouličné
predaje vyprázdnených povál 
alebo garáží. Bol to oddávna spôsob,

ako si súkromník mohol prilepšiť
predajom nepotrebných vecí. 
Vo Francúzsku je najznámejší trh tohto
druhu v Lille, kde si od 12. storočia
môžu ľudia kúpiť a predať čokoľvek.
Dnes sa tam stretáva raz ročne vyše
10000 predávajúcich, ktorí zaberú 
100 kilometrov chodníkov! Tieto nové

alternatívne formy výmeny či predaja 
sa o to viac dostávajú k slovu, 
o čo je všeobecná finančná situácia
ťaživejšia. Preto sa dnes vracajú staré
praktiky našich predkov, objavujú 
sa bazáre alebo záložne, 
a to aj v najbohatších krajinách Európy.
A nie sú to len jednotlivci, ktorí si takto

Second hand, distribučný kanál s históriou

Európania sú pripravení kupovať použitý
tovar: 30 % európskych spotrebiteľov 
si už kúpilo viac ráz ojazdené auto, 

40 % vyhlasuje, že si ho kúpi
v budúcnosti. Aj pri tomto druhu tovaru
úmysly presahujú úroveň naozaj

uskutočnených nákupov vo všetkých
oblastiach. Reči o strachu teda nie sú
také presvedčivé.

Sľubný trh pre budúcnosť
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Niet pochybností, že internet nedávno
dodal spotrebe použitého tovaru 
nový impulz. Stránky internetového
predaja použitého tovaru sa rýchlo
rozmnožili a umožnili tak predajcom
ponúknuť svoj tovar všade vo svete
(samozrejme s podmienkou možného

pripojenia). Hlavný aktér internetového
predaja použitých výrobkov, eBay, 
má dnes vo svete viac ako 70 miliónov
aktívnych používateľov, z toho polovicu
mimo USA, hlavne v Európe. 
Šírka tejto predajnej horúčky 
na internete priniesla niektorým

spotrebiteľom zasiahnutým krízou
celkom slušný príjem. 
Medzi najpredávanejšie produkty 
patria bez veľkého prekvapenia osobné
vozidlá a produkty súvisiace s kultúrou
a trávením voľného času.

Nakoniec, v rámci Európy, Barometer
Cetelem ukázal, že predaj použitých

výrobkov môže v niektorých krajinách
a v niektorých druhoch výrobkov

dosiahnuť vysoké čísla, a že nákupné
zámery v tejto oblasti sú na vzostupe.

Internet alebo druhá šanca pre použitý tovar

Rozloženie objemu predaja eBay vo svete podľa kategórií tovarov
(V %)

21,7 Osobné vozidlá

4,2 Vstupenky a cestovanie

2,8 Foto a video

2,1 Umenie a starožitnosti
3,7 Hodinky a klenoty

4,2 Zberateľstvo
3,7 Hračky
8,7 Doplnky9,4 Elektronika no voľný čas

6,6 Informatika

8,7 Oblečenie

7,2 Vybavenie domácnosti

5,4 Knihy, filmy a hudba

5,6 Šport
4,1 Priemysel a obchod

1,9 Známky a mince

Zdroj: eBay Metrics 4Q 2008

Kto predal, predá znovu

Podľa Európanov sa tento fenomén
demokratizácie a diverzifikácie
predaných použitých tovarov sľubne
rozbehol. Pri všetkých krajinách 
a pri všetkých kategóriách výrobkov 
majú respondenti, ktorí si kúpili 
použité výrobky, s malými výnimkami,

úmysel znovu ich predať, a to 
vo väčšej miere ako v minulosti.
Výrobky, ktoré neboli v takej miere
predávané, napr. z dôvodu sťaženej
dopravy (nábytok alebo
elektrospotrebiče), chce jedna tretina
Európanov v budúcnosti predať.

Dúfajme však, že nebudeme svedkami
príliš vážnych excesov, ako bol 
prípad jedného Španiela, ktorý 
ponúkal v dražbe svoju obličku
a vyhováral sa na « ekonomické
dôvody »!

pomáhajú, ale objavujú sa osobitné
predajne a výkupne.
V Španielsku napríklad vystihli nový trend
a založili sieť predajní Cash Converters

(obchody vykupujú od súkromníkov
použité výrobky a potom ich predávajú
vo svojej sieti), ktorá zaznamenala tento
rok nárast predaja od 15 do 20 %.

Navyše, aj tu sa profil klientely rozširuje
o všetky vrstvy obyvateľstva, pretože 
aj tým bohatším je niekedy čas 
pred výplatou pridlhý.
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« Predali ste už aspoň raz tieto použité výrobky alebo ich zamýšľate predať v budúcnosti? »
(priemer dvanástich krajín v %)
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Nemci a Briti zasa obsadili prvé miesta,
ale tentoraz ich dobehli aj Portugalci
a Poliaci. A sú to hlavne obyvatelia
Poľska, ktorí majú v úmysle predávať
v budúcnosti použité výrobky.
Z Portugalcov zasa každý druhý
respondent vyhlásil, že hodlá 

predať v budúcnosti také produkty, 
ako domácu elektroniku, produkty
súvisiace s kultúrou, elektrospotrebiče
a nábytok, a až 71 % mieni predať
svoje auto! S výnimkou Maďarov, 
ktorí neplánujú zopakovať 
svoju skúsenosť (menej 

sa ich hlási za predaj v budúcnosti),
všetky ostatné krajiny predpokladajú, 
že sa použité výrobky budú 
znovu predávať a potvrdzujú 
tak úslovie, že « kto predal, predá
znovu ».

« Predali ste už aspoň raz v živote niektoré z týchto produktov? »
(V %)

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín

Produkty súvisiace s kultúrou
(knihy, CD, videohry) 61 55 27 49 35 27 57 26 47 29 23 30 39

Osobné vozidlá 45 35 25 41 28 36 44 45 39 39 30 49 38

Čierna technika, počítače 42 32 24 28 27 21 33 31 38 24 27 46 31

Oblečenie 49 40 11 35 21 12 39 28 38 26 24 28 29

Hračky, kočíky, detské
potreby a oblečenie 42 39 11 37 18 10 36 23 30 26 21 25 27

Nábytok 33 34 13 31 19 14 37 33 23 22 18 36 26

Biela technika 36 27 14 23 19 14 37 26 25 29 15 34 25

Športové potreby 
(športový materiál 
alebo klubové karty)

20 18 9 18 16 8 20 16 16 20 16 16 16

Hobby, záhradná technika 18 18 8 14 12 3 17 11 13 11 7 10 12

Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010
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Obrat z predaja ešte neveľký

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín
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Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010

36

« Aká je celková suma, ktorú ste získali predajom použitých výrobkov (okrem áut)? »
(V %)
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Odhliadnuc od osobných vozidiel,
predaj použitých výrobkov zatiaľ
jednotlivcom vynáša len skromné sumy,
a to pre tri štvrtiny Európanov
v priemere menej ako 300 eur. 
Ale aj tu vidíme hranicu medzi
severnými krajinami a zvyškom Európy.
Briti, Nemci a Belgičania nielenže
najviac predávajú z celej Európy, 
ale predávajú aj najdrahšie. 
Predstavujú 37 %, 36 % a 32 % takých
predajcov, ktorí dosiahli z predaja
použitých výrobkov viac ako 300 eur.

Nízke sumy z predaja použitých
výrobkov možno vysvetliť tým, 
že obyčajne ide o výrobky, 
ktoré nie sú veľmi drahé, 
napr. knihy alebo elektronika. 
Na jednej strane získavajú spotrebitelia
voči použitým výrobkom čoraz viac
dôvery, na druhej strane, 
ak ide o drahšie výrobky, viac váhajú.
Majú obavy, či bude výrobok dobre
fungovať, či bude kvalitný... 
Treba pripomenúť, že hoci cena 
je určujúcim kritériom nákupu, 

kvalita nie je menej dôležitá. Takže
predaj použitých výrobkov predstavuje 
aj riziká, a preto zatiaľ nedosahuje
vysoké sumy. Niet však pochýb o tom,
že tieto príjmy sa budú postupne
zvyšovať, ale predajcovia budú musieť
vedieť zaručiť dobrú kvalitu výrobkov. 
Aj tu bude pôsobiť demokratizácia
a diverzifikácia predaja, objavia sa 
noví predajcovia a ďalšie kategórie
produktov, ktoré sú dnes ešte len 
na okraji.



Pre nového spotrebiteľa, nového predajcu: hlboké zmeny v spotrebiteľskom správaní, všade prehĺbené hospodárskou krízou,
silne zasahujú aj predajcov, či už tradičné obchody, alebo alternatívne spôsoby predaja... vedia dokonca premeniť
spotrebiteľov na predajcov použitého tovaru. Novému spotrebiteľskému správaniu sa snažia prispôsobiť všetci predajcovia,
rôznymi akciami a zľavami vo veľkých obchodných reťazcoch, novými internetovými diskontnými predajňami, otváraním
predajní s tými najnižšími cenami alebo propagovaním trhu s použitým tovarom. Distribúcia v tom najširšom zmysle slova
neprestáva hľadať nové riešenia.

Sú tradicní predajcovia
nútení prispôsobit ceny
low cost predaju?

Sú tradiční predajcovia nútení 
prispôsobiť sa tým najnižším cenám?

Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010

« Čo je pre vás najdôležitejšie, keď si kupujete nejaký výrobok alebo službu? »
(V %)

Top 3 DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín

Nízka cena 74 68 66 73 72 77 84 71 68 62 71 64 71

Kvalita služby 66 55 60 52 62 62 50 49 59 64 64 49 58
Čo najširšia 
ponuka 30 34 50 23 35 32 40 42 33 44 45 42 38

Blízkosť obchodu 36 48 32 44 24 32 34 33 31 35 31 44 35
Výhody pre zákazníkov
(vernostné karty, body) 17 33 26 36 28 24 31 29 24 22 30 30 27

Ochrana životného prostredia 19 21 24 26 36 27 20 24 24 21 16 15 23
Ušetrenie času 
stráveného v obchode 12 15 16 20 16 17 19 18 25 26 21 24 19

Rady predavačov 25 12 14 17 13 13 10 16 19 15 14 17 15
Či pochádza 
z fair trade 21 13 12 10 14 16 11 18 16 11 9 16 14

Výrazný návrat pomeru kvality a ceny

Neprekvapuje, keď v čase krízy
prichádza k slovu cena ako hlavné
kritérium výberu pri nákupe, 

a to vo všetkých krajinách. Najmä Briti
sú veľmi pozorní, pokiaľ ide o ceny, 
až 85 % respondentov umiestnilo práve

cenu ako prvoradé meradlo 
pri posudzovaní nákupu.

Vidíme, že čas krízy natrvalo presadil úspech najnižších cien.
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Pre každého druhého Európana hneď
po cene nasleduje kvalita, 
ďalší kľúčový bod pri nakupovaní.
To potvrdzuje návrat k najlepšiemu
pomeru kvalita/cena, pri hľadaní
najvhodnejšieho produktu. Iné kritériá,
ako hľadanie rôznorodej ponuky 
alebo blízkosť obchodu, si spotrebiteľ
tiež všíma. Naproti tomu, Európania
hovoria, že neprikladajú veľký význam
radám predavačov, ani tomu, 
či výrobok pochádza z fair trade. 
Jedine Nemci prekročili 20 %, 
keď si vybrali tieto hľadiská za dôležité

pri rozhodovaní o nákupe. Tradičné
väčšie i menšie obchody spozorovali
záujem spotrebiteľa o čo najnižšiu cenu
a súťažia medzi sebou, aby si pritiahli
čo najviac kupujúcich. Prirodzený
dôsledok tohto javu: v mnohých
európskych krajinách sa znížil, 
niekde aj na nečakané hodnoty, 
index spotrebiteľských cien. 
V júli 2009 sa tak v Nemecku znížili
spotrebiteľské ceny po prvý raz 
za dvadsaťdva rokov. A v Španielsku 
sa index spotrebiteľských cien ponoril
až na úroveň z roku 1962, keď vznikol.

V tomto krízovom období, 
popri mechanickom odraze zníženia
cien energií a potravinových surovín 
na výrobkoch, sa veľké obchodné
reťazce púšťajú na cestu akcií a zliav.
Markantne sa to prejavilo v Španielsku,
kde sa Carrefour rozhodol znížiť ceny
10 000 výrobkov až o 25 %, 
Lidl zredukoval na tretinu niektoré 
zo svojich už aj tak diskontných cien
a Eroski oslávil 40-ročné výročie 
40 %-ným znížením cien stoviek
výrobkov.

Hľadanie najnižších cien podporilo
konkurenčný boj: európsky spotrebiteľ
je dnes veľmi vnímavý na to, 
kto ponúkne menšie ceny, 

a neváha porovnávať ceny jednotlivých
obchodov. V dôsledku toho prestáva
byť verný jednému obchodu, strieda
predajne. Ako získať späť pozornosť

tohto nového spotrebiteľa? 
Odpoveď netreba hľadať ďaleko, 
je už vyskúšaná a stále účinná:
ponúknuť mu za vernosť rôzne výhody.

Spotrebiteľ « prepína », strieda rôzne predajne

Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010

« Ovplyvňujú uvedené výhody vašu vernosť jednému obchodnému reťazcu? »
(V %)

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín

Výpredaj so zľavou 70 73 77 67 85 61 53 85 78 67 78 83 73

Poukážky na zľavu 57 81 79 75 82 61 62 74 70 65 63 69 70

Vyhradené 
akciové ponuky 80 72 72 65 78 57 64 82 60 63 74 63 69

Darčekové poukážky 54 73 76 75 74 46 59 73 54 47 47 65 62

Hoci výhody poskytované stálym
zákazníkom nie sú pri výbere nákupu
nikde kľúčovými argumentmi 
(takými sú len pre 27 % respondentov),
aj tak sa Európania priznávajú, 
že ich rôzne zľavy trochu ovplyvňujú. 

Ich vplyvu podliehajú hlavne Taliani
a Maďari, ktorým imponujú výpredaje 
so zľavou (až 85 % respondentov!),
veľmi prístupnými sú aj Španieli
a Belgičania, ktorí sú zasa zvyknutí 
na poukážky so zľavou. Rôzne formy

výhod však nijako nezhoršujú výber
produktov, aj keď môžu zohrávať 
istú úlohu pri výbere určitého
obchodného reťazca spomedzi
viacerých.
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« Keby ste chceli nižšie ceny v obchodoch, boli by ste ochotný/á… »
(V %)

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín

Prijať jednoduchší 
vzhľad výrobkov 81 87 81 90 80 87 87 77 64 80 79 85 81

Nemať k dispozícii
pokladníka/čku, ale len stroje 33 43 37 24 52 54 55 55 46 51 68 69 49

Mať menej predavačov, 
ba vôbec nemať predavačov 42 46 30 31 61 47 53 67 43 45 47 66 48

Mať menší 
výber značiek 56 58 44 56 41 49 42 55 36 36 41 53 47

Mať menej príjemné
prostredie v obchode 52 75 37 69 55 29 51 46 31 35 35 47 47

Ísť na vzdialenejšie miesto 37 39 47 30 60 40 42 40 62 49 40 44 44

Mať obmedzený 
výber produktov 43 50 41 50 39 42 33 45 25 24 29 46 39

Zaobísť sa bez popredajnej
služby 37 19 31 18 48 17 41 47 12 19 14 53 30

Nevšímať si 
environmentálne 
súvislosti

25 31 24 28 29 13 30 28 26 20 22 37 26

Prijať nižšiu kvalitu 9 11 19 15 20 14 14 17 9 4 7 19 13

Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010

Tradičné veľké obchodné značky 
sú nútené hľadať nové riešenia, 
aby mohli ponúknuť tie najnižšie ceny.
Začínajú starostlivosťou o obchodné

priestory, zbavujú sa všetkého
nepotrebného a všetkého, 
čo by mohlo byť zdrojom nákladov,
ktoré by sa spotrebiteľovi mohli zdať

vedľajšie. Spotrebiteľ je zasa ochotný
ustúpiť zo svojich nárokov, 
ak mu to prinesie lepšiu cenu... 
ale kvalitu žiada, samozrejme, rovnakú.

Veľké obchodné reťazce a potreba inovácií
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« Keby ste chceli nižšie ceny v obchodoch, boli by ste ochotný/á… »
(V %, priemer dvanástich krajín)
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Ako sa zdá, spotrebiteľ je ochotný
zaobísť sa bez predavačov, bez
pokladníčok, len aby sa zníženie
nákladov odrazilo na cenách. 
49 % Európanov vyhlasuje, 
že je ochotných nakupovať v obchode
bez pokladníčok, ak dostanú tovar 
za nižšie ceny. Francúzi sú výnimkou,
lebo 76 % z nich odmieta obetovať ľudí
za ceny. Napriek tomu sa tu a tam
objavujú automatické pokladnice, 
aj vo Francúzsku, a skúša sa, 
ako to pôjde. Systeme U zaviedol 
už 800 automatických pokladníc,
Carrefour 600, z toho 125
v supermarketoch. A nielen potravinové
obchody prepúšťajú svojich
pokladníkov, ale napríklad aj Ikea,
Decathlon si zriaďujú takéto pokladnice,
lebo sú oveľa hospodárnejšie.

Spotrebitelia vidia možnosti aj inde. 
75 % Belgičanov je ochotných vzdať sa
príjemného prostredia v obchode
a 60 % môže mať obmedzený výber
produktov. Väčšina Poliakov a Talianov
(asi 60 %) je naklonených myšlienke, 
že si kvôli cenám budú chodiť
nakupovať na vzdialenejšie miesto...
takýto ústupok však nemienia urobiť
všetci: 70 % Francúzov stále
uprednostňuje obchod vo svojej ulici,
o čom svedčí úspech menších
obchodov, ktoré ľudia navštevujú
cestou z práce. Európania nemajú
rovnaký názor ani na dôležitosť
popredajných služieb. Zatiaľ čo Rusi,
Taliani, Maďari a Briti im nepripisujú
veľký význam a vedeli by sa ich vzdať, 
keby to malo vplyv na cenu, 80 %
Poliakov, Slovákov a Portugalcov 

sa stavia proti. Ústupkom číslo 1 
je však všade prezentácia výrobkov:
všetci spotrebitelia s Francúzmi na čele
(deväť respondentov z desiatich!) 
sú ochotní prijať jednoduchší vzhľad
výrobkov. Tam pramení aj dnešný
úspech predajných značiek, 
ktoré obetovali pestrosť obalov
a ponúkajú najnižšie ceny. 
Navyše, rastie počet obchodov, 
kde sú regály veľmi jednoduché 
alebo vôbec nie sú, to sú tie
najlacnejšie diskontné predajne. 
Nájdete v nich veľké škatule
s výrobkami, najčastejšie potravinovými,
buď v jednoduchých obaloch, 
alebo bez nich, kde si spotrebiteľ
vyberie, prípadne sám naberie 
do mikroténového vrecka 
a odváži svoj tovar.

Viac jednoduchosti, ale bez zľavenia z kvality

Vidno, že veľké obchodné reťazce
zasiahla vlna konkurencie nízkych cien.
Aby mohli znížiť ceny a zachovať 
pri tom kvalitu výrobkov, 

snažia sa obmedziť svoje náklady
rôznym spôsobom. Stále viac 
sa tak približujú k istému druhu predajní,
ktoré síce vznikli dávnejšie, 

ale kríza im dodala nový elán, 
a to k diskontným predajniam 
s tými najnižšími cenami.
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Kríza a hľadanie najlepšieho pomeru
cena/kvalita, podporili vznik diskontných
predajní v celej  Európe. V Taliansku
zaniklo 36 000 obchodov v roku 2008,
ale diskontné značky, ako reťazce 
Shop Prezzofisso, Eurocity a iné,
rozkvitli a zaznamenali rast
s dvojciferným číslom. Vo Veľkej Británii

je až 1 500 diskontných predajní 
(popri iných hlavne reťazce 99p stores
a Poundland), čiže o 60 % viac 
ako pred dvoma rokmi! Nemecko 
je spomedzi európskych krajín
v popredí: hard diskont je na prvom
mieste v distribúcii potravín 
a každý rok mu rastie obrat o 10 %,

pričom predstavuje 40 % z celkového
predaja potravín.
Tento jav zbavuje lacné 
a diskontné výrobky všetkých 
komplexov a ich nakupovanie 
sa stáva jednou z najvýraznejších
tendencií súčasnosti.

Diskont bez komplexov a jednotvárnosti

V mnohých európskych krajinách
pozorujeme určitú formu demokratizácie
hard diskontu medzi novými kategóriami
zákazníkov. Spočiatku priťahoval 
skôr študentov a ženy v domácnosti, 
dnes je hard diskont populárny 
aj medzi lepšie zarábajúcimi vrstvami
obyvateľstva. Ani advokáti, podnikatelia

či riaditelia nepohrdnú týmito 
obchodmi, ako vraví riaditeľ jednej
diskontnej značky v Taliansku: 
« každý chce dnes ušetriť ».
Z prieskumu vyplýva, 
že viac ako polovica britských lepšie
situovaných domácností kupuje
diskontné výrobky... a zatiaľ 

nič nenaznačuje, že by tento zvyk 
chceli po kríze zmeniť. Pútače
s nápisom « menej ako 1 £ » 
sa objavujú aj v bohatších štvrtiach
v Oxforde alebo v Cambridge, 
čo ukazuje skutočnú demokratizáciu
hard diskontu.

Demokratizácia klientely

Záujem o diskont je sprevádzaný
rastúcou diverzifikáciou ponuky, zvlášť
druhoch predávaných výrobkov. 
Už sa nezameriava len na potraviny, 
ale rozširuje sa aj na iné oblasti
spotreby a distribúcie. Textil tiež zachytil
módnu vlnu a už niekoľko rokov 
sa presadzuje na trhu (najmä pod
vplyvom značiek, ako je napr. 
Zara v Španielsku) a začína sa
objavovať obchod s realitami...
V španielskom Madride vznikol hotový
realitný diskont – realitná skupina Feria
zoskupila 60 agentúr a 45 000
záujemcov a propaguje tie najlacnejšie
ceny, ponúka domy dokonca za menej

ako 50 000 eur. V Taliansku sa rozšírila
myšlienka, že aj na sobáši sa dá ušetriť.
Snúbenci nie sú ochotní znížiť počet
pozvaných, ale šetria na inom:
v diskonte si kúpia oznámenia,
bonboniéry, oblečenie, a dokážu ušetriť
až 300 eur! Nízke ceny sa presadzujú 
aj pri predávaní rozličných vstupeniek
na spoločenské podujatia. V Taliansku
agentúra Live in Italy ponúka, 
podľa vzoru yield management,
ktorý využívajú nízkonákladové letecké
spoločnosti, lacné vstupenky 
na kultúrne podujatia, ak si ich ľudia
rezervujú čo najskôr. Mobilní operátori
nezaostávajú, napr. Mobile Virtual

Network Operators sa jasne vyhranili 
na najlepších miestach, pokiaľ ide
o ceny. Ušetrili na administratíve, 
lebo fakturácia či získavanie klientov 
sa deje len cez internet, a to im pomáha
znížiť klientovu faktúru. Do Nemecka 
tak prišli operátori ako ALDI (pôvod
majú v diskontnom obchodnom reťazci)
a FONIC a ponúkajú až dvojnásobne
nižšie ceny ako domáci operátori.
Pokiaľ ide o nábytok, iná forma
diskontu, tzv. DIY (do it yourself), 
sa dostáva do povedomia ľudí
a v časoch krízy pomáha nachádzať
nové východiská.

Diverzifikácia ponuky
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Spotrebitelia môžu využiť nižšiu cenu
a nábytok si sami poskladať. 
Takýto spôsob volia najmä obyvatelia
Veľkej Británie, kde im predajcovia

ponúkajú kúpeľne, spálne či kuchyne 
za dobrú cenu. Spokojné sú obidve
strany, aj spotrebitelia, aj predajcovia,
ktorým neprestajne stúpa obrat. 

Táto demokratizácia diskontu 
sa čoraz viac prejavuje aj na internete,
v ktorom si spotrebitelia našli spojenca
v boji proti vysokým faktúram.

V priebehu niekoľkých rokov sa internet
osvedčil ako veľmi zdatný nástroj
spotrebiteľa pri hľadaní najlepšieho
pomeru kvality a ceny. Používa ho
najmä na porovnávanie charakteristík

jednotlivých produktov a cien, ktoré
ponúkajú rôzni predajcovia on line 
vo svete (aj prostredníctvom stránok,
ktoré porovnávajú ceny). Niekoľko klikov
a môže siahnuť do zásob najväčšieho

obchodu na svete. Tieto a mnohé iné
výhody urobili z internetu privilegovaný
prostriedok na vyhľadanie dobrých
nákupov bez toho, aby sa človek pohol
z domu.

Internet, vítaná alternatíva k vysokým cenám

Nikto nepochybuje, že rýchle a rastúce
prenikanie internetu do Európy
podporilo nové spotrebiteľské
správanie. Myšlienka zameniť nákup
v obchode surfovaním po internete 
sa badateľne ujala. Prieskum ukázal
mierne rozdiely medzi krajinami, niekde
sa internet využíva viac, napr.

v Spojenom kráľovstve alebo
v Nemecku, inde majú tradičnejšie
zvyky, napr. v krajinách východnej
Európy (v Maďarsku, Českej republike,
Rusku), v Belgicku a v Portugalsku.
Absolútne prvenstvo si však
prekvapujúco odnášajú Slováci,
z ktorých sú mnohí ochotní kupovať 

cez internet takmer všetko, 
od produktov súvisiacich s kultúrou
(viac ako deväť respondentov
z desiatich!) cez nábytok a oblečenie 
až po domáce elektrospotrebiče 
(81 % Slovákov oproti priemeru 50 %
v rámci celej Európy).

UK ES FR DE HU SK PL IT CZ PT RU
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Podiel internetových používateľov v celkovej populácii
(V %)
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Ďalší poznatok, ktorý vyplýva
z prieskumu Barometer Cetelem,
spočíva v rastúcej diverzifikácii kategórií
produktov, ktoré si Európania
prostredníctvom internetu kupujú. 
Ku klasickým ponukám z oblasti kultúry
alebo elektroniky sa čoskoro pridružili
nové triedy produktov, a tak 
si spotrebiteľ môže naplniť 

internetový košík čoraz viacerými 
druhmi tovarov. Hoci v priemere 
len 22 % Európanov takto nakupuje
potraviny, britských občanov, 
ktorí prejavili tomuto spôsobu nákupu
dôveru, je až 57 %! 
To isté platí pre finančné produkty, 
kde 57 % Britov a 46 % Slovákov
zamýšľa vymeniť svoju klasickú 

banku za internetovú. 
Aj taký nábytok, ktorý si spotrebiteľ
obyčajne rád pozrel na vlastné oči,
ohmatal, zmeral, aby si ho vedel doma
predstaviť, sa dostáva do popredia
v internetovom obchodovaní, napr.
v Nemecku tak chce nakupovať 43 %
obyvateľov, vo Veľkej Británii 48 % 
a na Slovensku až 54 % obyvateľov.

Ak sa spotrebiteľov spýtate, 
čo konkrétne si chcú v roku 2010 kúpiť
cez internet, odpovedajú takto: 
65 % Európanov si volí produkty
súvisiace s voľným časom
a cestovaním (a hlavne 81 % Španielov)
a 56 % si do svojich domácností chce
nechať priviezť bielu techniku. Naopak,

produkty, ktoré ľudia stále radi kupujú
v obchodoch, vyvolávajú na internete
menší záujem. Tak nábytok alebo
osobné vozidlo si mieni kúpiť
v priemere len štvrtina Európanov, 
hoci v Nemecku a v Poľsku je to takmer
40 % populácie. To isté platí pre
potraviny, ktoré nakupujú on line najviac

Briti (45 % respondentov). Slováci, 
hoci vyjadrili svoj záujem nakupovať
mnohé produkty cez internet namiesto
klasického obchodu, neprejavili veľa
nadšenia, pokiaľ ide o blízku
budúcnosť. Možno ešte niektorí nemajú
prístup na internet alebo sa im zatiaľ
ponuka nezdá dosť široká.

Internet, najväčší obchod sveta

« Viete si predstaviť, že nahradíte nákup v obchode nákupom prostredníctvom internetu v týchto oblastiach? »
(V %)

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín

Produkty súvisiace s kultúrou
(knihy/CD/videohry) 77 56 60 72 66 62 82 55 77 50 92 66 68

Voľný čas, cestovanie 58 57 68 58 62 58 72 43 53 43 79 42 58
Biela technika 63 28 32 50 44 30 71 34 60 56 81 46 50
Čierna technika, 
počítače 59 30 41 51 49 35 63 32 59 45 76 37 48

Oblečenie 69 39 41 58 46 31 69 28 50 30 64 39 47
Hobby, záhradná technika 45 22 28 38 37 19 56 29 54 30 76 37 39

Športový tovar 
(športový materiál 
alebo klubové karty)

34 22 38 33 41 28 52 26 52 25 68 30 37

Finančné produkty 24 22 29 16 25 32 57 22 37 22 46 28 30
Nábytok 43 19 22 36 25 16 48 20 32 16 54 18 29
Potraviny 19 15 28 23 19 25 57 14 20 7 24 15 22
Osobné vozidlá 17 8 16 15 18 8 18 13 20 8 29 10 15

Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010
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« Ktoré z týchto produktov, tovarov alebo služieb si mienite kúpiť prostredníctvom internetu v nasledujúcich dvanástich mesiacoch? »
(V%)

Nákupné zámery
(% z celej populácie)

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Priemer
12 krajín

Voľný čas, cestovanie 72 67 81 65 77 76 71 38 60 59 53 46 65

Biela technika 66 40 47 52 52 40 64 46 69 80 52 57 56

Produkty súvisiace s kultúrou 73 43 43 52 45 49 74 31 65 48 51 57 53

Hobby, 
záhradná technika 60 25 32 32 36 27 38 24 53 51 44 40 40

Nábytok 39 18 21 27 22 14 38 17 32 25 27 19 25

Osobné vozidlá 34 15 25 21 21 13 24 13 41 27 36 17 23

Potraviny 16 18 24 14 15 22 45 8 17 6 15 14 18

Finančné produkty 16 15 19 6 17 24 37 8 23 16 12 20 18

Športové potreby 19 9 23 11 20 17 24 5 19 21 17 20 17

Zdroj: prieskum Barometer Cetelem 2010

Po tom, čo vznikli špecializované
internetové obchody, začali sa
o internetový predaj zaujímať aj tradiční
hráči bežnej distribúcie. Veľké
obchodné reťazce sa mobilizujú
a ponúkajú svoje produkty cez internet,
pričom kupujúci si ich môže vyzdvihnúť
v obchode (in-store pick-up), aby nemal
ďalšie výdavky spojené s dodaním,

alebo si ich môže nechať priviezť
domov. Rozšírilo sa to najmä vo
Francúzsku, kde má každá väčšia
značka svoju internetovú stránku, kde
ponúka tie isté produkty ako v obchode.
Tak napr. Auchan má webovú stránku
Auchandirect.fr, ak si chcete nechať
dodať tovar, Auchandrive.fr, ak si
pôjdete tovar sami vyzdvihnúť, Carrefour

si zriadil Ooshop a Decathlon ponúka
športové potreby na stránke
Decathlon.com. Dá sa teda povedať, 
že spotrebiteľ si môže znížiť celkový
účet nákupom ONLINE? Nie je to také
isté, pretože produkty tradičných
predajcov nebývajú na internete nižšie
ako v obchode a ani dodávka tovaru
nemusí byť zadarmo.

Z hospodárskej krízy vychádza nový spotrebiteľ,
s ekologickejším prístupom, s vedomím
sociálnych súvislostí a so sympatiami voči fair
trade. Dá sa predpokladať, že sa v budúcnosti
bude všade v Európe čoraz viac presadzovať.
Bezpochyby zareagujú aj predajcovia, tak ako už
zareagovali na požiadavky spotrebiteľov v otázke
cien. Spotrebiteľ sa radšej uspokojí s menej
príťažlivým prostredím, alebo si volí internetový
obchod, alebo si kúpi použitý výrobok. Kúpa

z druhej ruky sa stala vítaným prostriedkom ako
ušetriť (prípadne zarobiť). Navyše sa použité
produkty nevyhadzujú, ale recyklujú. Spotrebiteľ
sa tak stáva sám aktérom, uvedomujúcim si
situáciu svojich potrieb i situáciu svojej
peňaženky. Internet a second hand sa rýchlo
rozmáha a zdá sa, že vznikajúce nové spôsoby
nakupovania a predávania sa v budúcich rokoch
ešte upevnia.

Záver
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