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MÓDSZERTAN 
Az elemzéseket és az előrejelzéseket a Cetelem Körkép 2012 decemberében készítette a BIPE Tanács-
adó és Közvéleménykutató Intézettel együttműködve, a TNS Sofres 2012 novemberében folytatott 
felmérése alapján.

Több mint 6 500 interjúalanyt szólítottunk meg interneten Európa 12 országában, nevezetesen Bel-
giumban (BE), a Cseh Köztársaságban (CZ), az Egyesült Királyságban (UK), Franciaországban (FR), 
Lengyelországban (PL), Magyarországon (HU), Németországban (DE), Olaszországban (IT ), Portugáliá-
ban (PT), Romániában (RO), Spanyolországban (ES), és Szlovákiában (SK), országonként legalább 500 
fős reprezentatív minta feldolgozásával. 



Alternatív 
fogyasztás,
és még csak a kezdeteknél vagyunk
Immár több éve annak, hogy az európai fogyasztó „válságkezelő” módra váltott. Nem volt más 
választása, hiszen négy éve viseli a számára lélegzetvételnyi szünetet sem hagyó válság következmé-
nyeit. A pénzügyi válság, majd a gazdasági válság, végül a szuverén adósságválság sem kímélte.  
Az euróövezetet sújtó nagymértékű munkanélküliség kihatott az európai fogyasztó közérzetére.  
A legtöbb európai országban folyamatban lévő költségvetés kiigazítását célzó intézkedések kihatnak 
majd a vásárlóerejére, amely 2013-ban minden valószínűség szerint csökkenni fog. Az európai 
fogyasztó nem marad passzív e kényszerítő körülményekkel szemben. Éppen ellenkezőleg, tanúbizo-
nyságot tesz arról, hogy képes a gyors reagálásra és alkalmazkodásra. Természetesen a lehető 
legalaposabban felülbírálja kiadásait, és attól sem riad vissza, hogy a számára legkevésbé hasznosnak 
tűnőket megnyirbálja. A legjobb üzlet folyamatos keresése jegyében akkurátusan összehasonlítja az 
árakat és a kínálatot mielőtt döntést hozna. Ez arra ösztönzi, hogy megvárja az akciókat és a leértékelé-
seket. 
De e trükkök mára széles körben elterjedtek az európai polgárok között, akiknek ma új megoldásokat 
kell találniuk, hogy megküzdjenek a hosszan tartó válsággal. Léteznek ilyen megoldások, mégpedig az 
alternatív fogyasztási módok területén. Cserebere, használt árucikkek vásárlása, csoportos vásárlás, bér-
lés, vásárlás közvetlenül a termelőtől, szolgáltatások cseréje… e jelenségek mára számos európai 
polgár mindennapjainak képezik szerves részét. Ugyanakkor a gazdasági, technológiai és társadalmi 
fejlődés tükrében a Cetelem Körképnél úgy gondoljuk, hogy csupán egy hosszú távú folyamat elején 
tartunk. Az alternatív fogyasztás egyre fontosabb helyet fog kapni életünkben az elkövetkezendő évek 
során. Erről számolt be az a 6 500 interjúalany is, akiket a Cetelem Körkép 2013-as számában megkér-
deztünk.
Eredeti küldetéséhez hűen a Cetelem Körkép feltáró tanulmányt készített a közeljövő főbb fogyasztási 
tendenciáinak feltérképezéséhez. 

Jó olvasást kíván:

Flavien Neuvy, a Cetelem Körkép vezető munkatársa
flavien.neuvy@cetelem.fr
www.observatoirecetelem.com
@obs_cetelem
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Senkinek nem kerülte el a figyelmét, a fogyasztókét pedig a legke-
vésbé sem, hogy Európa válságban van. Huzamos, egyesek szerint 
szisztemikus válságban, amely épp olyan tartós, mint a fogyasztók 
országuk helyzetéről alkotott véleménye. Már öt éve, vagyis a pénz-
ügyi válság 2008-as kibontakozásától kezdve, az európaiak folyama-
tosan csökkenő osztályzattal minősítették országuk helyzetét, 
amelynek átlaga 2013-ban igen gyenge 3,6-os értéket ért el a 10-es 
skálán. A Cetelem Körkép által 2013-ban tanulmányozott nemzetek 
közérzete mélyponton van, a zuhanás a Cseh Köztársaságban és 

Európai 
fogyasztó
alternatív üzemmódban

Spanyolországban a legérezhetőbb. A sor 
élén továbbra is Németország áll 5,9/10-es 
osztályzattal, amely nagyon távol esik a Por-
tugália által adott 2,4-es osztályzattól. Az 
eltérés, vagy mondhatnánk inkább a szaka-
dék eddig nem tapasztalt mértékben nőtt 
a helyzetüket rózsaszínben, illetve feketé-
ben látó országok között.

Általános és tartós „válságérzet”

A Cetelem Körkép egy másik jellemzőt is azonosított a felmérés 
során, mégpedig azt, hogy az európaiak jobbnak ítélték saját 
helyzetüket országuk helyzeténél. A polgárok által adott átlagos 
osztályzat 5 pont körül mozog, ahol ismét a németek bizonyul-
tak a legoptimistábbnak: a gazdasági helyzet kötelez! A dél-
európai országok pontszámai azt tükrözik, hogy a lakosok mint-
ha ráébredtek volna, sőt elfogadták volna országuk kritikus 
helyzetét, amelyről azonban azt gondolják, nem érinti közvet-

lenül egyéni helyzetüket. A két jellemző 
pontszáma közötti különbség +2 Spa-
nyolországban, +1,7 Olaszországban és 
+1,5 Portugáliában az egyéni helyzet ja-
vára. Megjegyzendő az is, hogy Kelet-
Európa lakói jobban aggódnak, mint 
Nyugat-Európa lakosai.

Az egyéni helyzet kedvezőbb

E viszonylag fakó felszín alatt a vásárláshoz kapcsolódó gazdasági 
szempontok értékelése sem sokkal fényesebb. Az európaiak a leg-
jobb esetben várakozó állásponton vannak és visszafogottak, a 
legrosszabb esetben pedig rezignáltak, sőt deprimáltak. 10-ből 
6-an vélekedtek úgy, hogy nincs elég pénzük vásárlásra, noha ez 
a helyzet a dél-európaiakat kevésbé zavarja.  Az európai fogyasztók 
34%-a gondolja úgy, hogy a jövőben nem fogja emelni kiadásait. 
17% ítéli meg úgy, hogy nem rendelkezik a fogyasztáshoz szüksé-
ges pénzeszközökkel, ugyanakkor azt is állítják, hogy nincs is ked-
vük fogyasztani. Ez az arány a duplájára nőtt, amikor az európai 

polgárok kiadásaik jövőbeli növelésére 
irányuló szándékaikról nyilatkoztak. A 34% 
20 százalékpontos látványos csökkenést 
jelez a múlt évi mutatóhoz képest. A Cete-
lem Körképben említett szokásos terüle-
teket tekintve tíz országban esett vissza a 
vásárlási szándék. A visszautasító tenden-
cia még a besorolásban első helyet elfo-
glaló „Utazás és szabadidő” területet sem 
kímélte.  1. ábra

Nincs sem pénz, sem kedv a vásárláshoz
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1. ábra  - RENDELKEZIK-E MA A VÁSÁRLÁSHOZ SZÜKSÉGES PÉNZESZKÖZÖKKEL? 
(százalékban) 
Forrás: Cetelem Körkép 2013. 

 Egyáltalán nincs pénze vásárlásra

 Csak kevés pénze van vásárlásra

 Van pénze vásárlásra

Ez az arány jelöli azokat az európai 
polgárokat, akiknek csak kevés 

pénze van vásárlásra.

59 %

12 ország 
átlaga
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A kedvezőbb fogyasztási lehetőségekkel 
kecsegtető napokra várva az európaiak 
napjainkban szorosabbra húzzák a nad-
rágszíjat. 87%-uk szeretné csökkenteni kia-
dásait. Németország ezúttal is kiemelkedik 
a sorból, hiszen itt a fogyasztóknak csak 
70%-a alkalmaz egyéni szintű megszorítási 
tervet. Ugyanakkor a kormányfők mintájára 
a fogyasztók is döntéseket hoznak bizonyos 
költségvetési tételek meghagyásáról. Az 
élelmiszerek, az egészség, a közlekedés és 
a távközlés területein nem érezhető a gaz-
dasági beszűkülés. Az első két terület meg-
ingathatatlan, primer funkciónak 
tekinthető. A harmadik a kőolajpiac helyze-

tével áll összefüggésben, ahol az árak jelenleg és a jövőben is 
emelkednek, és ennek az európai polgárok is tudatában vannak. 
Ennek ellenére nem tudnak megválni járműveiktől, hiszen többek 
között a munkahelyeikre is így jutnak el. Meglepőbb azonban a 
telefóniát és az internetet magában foglaló negyedik terület, amely 
hasznossága és a társadalmi életben betöltött jelentősége folytán 
elkerülhetetlenné vált. Mint látni fogjuk, a fogyasztás kézben tartása 
szempontjából is hasznos területről van szó. Társadalmi 
jelentőséggel bír, hiszen e terület a „siker” új szimbólumává nőtte ki 
magát, különösen a kelet-európai országokban.
Teljesen logikus, hogy a megtakarítási szándék jelentős növekedést 
mutat (40% a tavalyi 31%-hoz viszonyítva) a takarékoskodásra ha-
gyományosan kevésbé hajlamos kelet-európai országokban. Ezzel 
ellentétben a spanyolok és a portugálok úgy vélekedtek, hogy a 
válságban nem adatik meg a megtakarítás luxusa.

Négy terület mentesült a megszorítások alól

DE ES IT PLUK SKBE FR PT CZHU RO
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Ez az arány jelöli azokat az európai polgárokat, 
akik az elkövetkezendő években alkalmazni 
fogják a kölcsönös segítségnyújtás és a csere 

gyakorlatát.

52 %

Minden második európai él a kölcsönös segítségnyújtás 
lehetőségével, különösen azok a polgárok, akiknek országát 
drákói megszorító politika jellemzi, mint Olaszország vagy 
Magyarország esetében. Meglepő módon a szolgáltatások cse-
réje és megosztása új fogyasztási módként jelent meg. Így 
például a lengyelek 19%-a hajlandó arra, hogy megossza tele-
víziókészülékét. A „csináld magad” (vagy a Do It Yourself-ből 
származó DIY) szintén soha nem látott, határokon átívelő siker-
nek örvend. A legnépszerűbb céltevékenységek a főzés (93%), 

a barkácsolás (77%), a javítás (64%) vala-
mint a varrás/kötés (52%). Végül a bérlés 
vagy előfizetés iránt is egyre több euró-
pai lakos mutat érdeklődést számos te-
rületen: a „Sport/szabadidő” és a „Barkác-
solás” vezetik a sort, a második helyen 
pedig az „Egészség”, „Karbantartás” és 
„Jármű” területek állnak. 2. ábra

Új pénztárca kímélő fogyasztási szokások

A kiadások csökkentését célzó szándék mögött egyéb tanúsá-
gok is rejlenek, amelyek rávilágítanak az európai fogyasztók új 
magatartásformáira. 
Az európai polgárok 44%-a elfogadja ezt a helyzetet, és úgy véli, 
a kiadások visszaszorítása mindennapi szokásaik részét képezi. 
Sokuk számára tudatos cselekvésről van szó, főként a belgák és 
a németek körében (több mint 50%). Úgy tűnik, e két mutató 
alátámasztja, hogy az európaiak valóban „elfogadták” a válságot, 
mint életük kulcsfontosságú elemét. Olyan racionális magatar-
tásformák alkalmazása felé fordulnak, amelyeket a közgazdaság-
tudomány klasszikusai sem vetettek volna el, és a Cetelem 
Körkép több mint húsz évvel ezelőtti létrehozása idején voltak 

megfigyelhetők. 93%-uk a jobb ár/érték 
arányt kutatja a fogyasztás során. Sőt 
82%-uk számára a legalacsonyabb ár 
felkutatása a legfontosabb. 
Az ár fogalma soha nem volt annyira 
nehezen megfogható, mint ma, a low-
cost, a hard discount, a leértékelés és az 
internet által fémjelezhető korunkban. 
Ebben az értelemben sokkal inkább mél-
tányos árról beszélhetünk, mintsem alac-
sony árról.  3. ábra

Hogyan lehet nem csupán elszenvedni a válságot?

DE ES IT PLUK SKBE FR PT CZHU RO

2. ábra  - AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN FIZETÉS HELYETT FOKOZOTTABBAN RÉSZT FOG-E VENNI 
 KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSBAN, ÁRU- ÉS SZOLGÁLTATÁSCSERÉBEN?
(„Minden bizonnyal” és „Valószínűleg” válaszok %-ban kifejezett aránya) 
Forrás:  Cetelem Körkép 2013.
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Az egyre kiélezettebb versenyhelyzetben a jól ismert márkáknak 
is alkalmazkodniuk kell az új helyzethez. Az európaiak 58%-a 
bizalmat szavaz számukra - különösen a románok -, míg a bel-
gák, a portugálok és az olaszok szkeptikusabbak. 
Elsősorban a kereskedői láncok saját márkái által támasztott 
kihívásnak kell megfelelniük, akik nemcsak alacsony árakat 
kínálnak, de mára megtanultak alkalmazkodni a fogyasztók 
elvárásaihoz és vágyaihoz is. 
A másik jelentős konkurenciát a fogyasztóközpontú környe-
zetbe főként Németországban, Portugáliában és Lengyelor-
szágban tökéletesen beilleszkedett, bármely társadalmi ré-

teghez tartozó fogyasztó által közkedvelt 
hard discount üzletek jelentik. Ugyan-
akkor a jövő vásárlási szokásait nem 
kizárólag a pénzügyi vetület határozza 
meg. Az évek során a fogyasztók ponto-
san megértették a mértékletességet és 
az örömöt egyesítő epikureizmus jelen-
tését. Így 61%-uk kész arra, hogy ke-
vesebbet, de jobb minőségben fo-
gyasszon.

Márkák harca

3- ábra  - AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN A KIADÁSOK CSÖKKENTÉSE 
 AZ ÖN SZÁMÁRA LEGINKÁBB…
(százalékban) 
Forrás: Cetelem Körkép 2013. 

5
5

 ...kényszerű/akaratlan lépés  

  ...tudatosan 
 választott/akaratlagos lépés

60

35 34

4
6

36

5
1

4
04
2

4
9

29

5
1

4
5

4
0 65 6
6

5
4

6
4 4
9

5
8 60 5
1 71 4
9

DE ES IT PLUK SKBE FR PT CZHU RO

Noha a válságos időkben történő fogyasztás közben a múltba is 
visszatekintünk egy halványan felderengő közgazdasági szabály felé, 
mely szerint a kínálat és a kereslet összeütköztetése nyomán alakul ki 
a legtisztességesebb ár, egyúttal tartósnak ígérkező tendenciák kia-
lakulásának is tanúi lehetünk. Első helyen az internet fogyasztás terü-
letén betöltött lényeges és véglegesen elfoglalt helyét kell kie-
melnünk. A magatartásformákat radikálisan megváltoztató eszköz 
villámgyors sebességgel terjed.
Így ma 10 európai polgárból 6 legalább egyszer felkapcsolódik  
a világhálóra, ahol a pálmát továbbra is a britek viszik el az összes kate-
góriában. Noha 78%-uk már vásárolt interneten, 17%-uk ellenáll, 
mondván, hogy nem engednek az e-kereskedelem tengerén a sziré-
nek csábításának. Nyugaton leginkább biztonsági kérdések, keleten 
pedig a termékekkel való kontaktus hiánya magyarázza az ellenállást. 

Az internet elsősorban felülmúlhatatlan in-
formációforrásként magasztosul, amely 
hozzásegíti a fogyasztókat a lehető leg-
előnyösebb vásárláshoz. Valóban, Európa 
lakosainak 78%-a használ vásárlás előtt ár-
összehasonlító oldalakat. Ez az arány hama-
rosan 88%-ra emelkedik. A 2.0-s fogyasztás 
kialakulását egy másik jelzőszám is 
megerősíti, ugyanis az európai polgárok 
26%-a gondolja, hogy a közösségi hálózatok 
weboldalai egyre jelentősebb szerephez 
jutnak, sőt a britek 43%-a osztja ezt az állás-
pontot. 

Az internet szentesítése

Ez az arány jelöli azokat  
az európai polgárokat, 

akik kénytelenek lesznek 
költségeik visszaszorítására  

az elkövetkezendő években.

56 %

12 ország
átlaga
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Újabb tanúságként kell említenünk a fogyasztók társadalmi 
tudatra ébredését, amely ha tettekben is megnyilvánul, nagy 
hatással lehet a termelésre és a nagykereskedelemre. Az euró-
pai polgárok 55%-a nyilatkozik arról, hogy készen áll a 
felelősségteljes fogyasztásra. Az első számú prioritás a víz- és 
energiaköltségek csökkentése. 96%-uk kötelezi el magát ezen 
elhatározás mellett, noha ez az arány a borúlátó 
éghajlatszakértői diskurzusokban nem kap hangsúlyt. 
Az európaiak másik igen erős elkötelezettsége a szezonális ter-
mékek fogyasztására és a helyi árucikkek előtérbe helyezése 

irányul 95%, illetve 89%-os arányban. Ez 
utóbbi óhaj leginkább Kelet-Európában 
mutatkozik meg erőteljesen. Egy másik 
terület vizsgálata nyomán kiderül, hogy 
10 európai polgárból 9 tartós elektro-
mos háztartási cikk vásárlását részesíti 
előnyben. 
Még inkább anekdotába illő, hogy az 
európaiak 29%-a venne igénybe 
szakértői szolgáltatást étkezése meg-
szervezésére. 4. ábra

A felelősségteljes fogyasztás megerősödése

4. ábra  -  AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN MIT TERVEZ 
 FOGYASZTÁSA FENNTARTHATÓSÁGA ÉRDEKÉBEN?

(12 ország átlaga százalékban) 

Víz-, villamos 
energia- üzemanyag 

fogyasztásra 
történő odafigyelés

Szezonális termékek 
fogyasztása

Hulladék csökkentése/
kevesebb kidobnivaló 

termelése

9
6

 Le font déjà

 Le feront de plus  
en plus ou autant

9
5

93 91 8
9

8
9

Tartós háztartási 
készülékek 
előnyben 

részesítése: hosszan 
tartó használat, 

akár az innovációt 
képviselő modellek 

mellőzésével is

Tartós technikai 
eszközök előnyben 
részesítése: hosszan 

tartó használat,  
akár az innovációt 

képviselő modellek 
mellőzésével is

Helyi termékek 
előnyben részesítése

Így az internet egyre inkább olyan univerzumként jelenik meg, amely 
képes az egyéni törekvések és a kollektív magatartásformák közelíté-
sére és ahol az  „Én”  a  „Yes we can”-re reflektál. 
Jelenleg az európaiak 40%-a alkalmazza a csoportos vásárlás gyakor-
latát jobb árak elérése érdekében és a közeljövőben  61%-uk tervezi , 
hogy él ezzel az eszközzel. 
A világháló új lehetőséget teremt a használt cikkek kereskedelmére 
is: az interjúalanyok 60%-a próbálta már ki ezt a fogyasztási módot. E 
módszer alkalmazása különösen a karácsonyt követő időszakban élén-
kül fel, a nem várt és feleslegesnek ítélt ajándékok eladásakor. Az inter-
netes vásárlás egy másik formáját, a kiszállítási pontra történő szállítást, 
amely üzletben történő fizikai átvétellel párosul, a fogyasztók 43%-a 
tervezgeti. A lengyelek és a magyarok több mint 60%-a lelkesedik az 

ötletért.
Technológiai szinten sokat ígér az okostele-
fonok használata is. Az európai polgárok 
33%-a kész e mobil eszközök használatára, 
hogy vásárláskor kódot szkenneljen be, és 
30%-uk használná fizetésre a bankkár-
tyákhoz hasonlóan. E két elképzelésért a 
belgák és a franciák rajonganak a legkevés-
bé.

12 ország 
átlaga 

százalékban

Ez az arány jelöli azokat  
az európai polgárokat, 
akik az elkövetkezendő 
években figyelni fognak 
víz-, villamos energia-, 

üzemanyag-, stb. 
fogyasztásukra 

96 %
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Noha ezek az eredmények az európai demokráciákat az utóbbi 
hónapokban megrengető társadalmi megmozdulásokkal 
összefüggő, egyfajta alternatív fogyasztás kialakulására utalnak, 
más adatok a folyamatban lévő változás mélyen gyökerező jelle-
gét erősítik meg. Így például az európaiak 60%-a szeretne 
közvetlen utat felkutatni a vásárolni kívánt termékhez. A legra-
dikálisabbak, 75%-uk szívesen vásárolna közvetlenül a 
termelőktől, főként a kelet-európai polgárok (81%). Ha e szán-
dékok konkrét formát öltenek, nagy kihívás elé állítják az árufor-
galmazó kereskedőket.
Egy másik relevánsnak tartott fogyasztási forma, a csere is az 

interjúalanyok több mint felének 
érdeklődésére tart számot, sőt a portu-
gáloknál ez az arány 75%. 
Az újrahasznosításnak is számos követője 
van, e gyakorlat Nyugat-Európában job-
ban dívik, mint Kelet-Európában (82% 
kontra 61%), ahol a polgárok számára 
alkalmazása jobban egybefonódik a 
szegénység fogalmával. 

A közvetítők kiiktatása

4. ábra  -  AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN MIT TERVEZ 
 FOGYASZTÁSA FENNTARTHATÓSÁGA ÉRDEKÉBEN?

(12 ország átlaga százalékban) 

5. ábra  - AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN MENNYIRE LESZNEK FONTOSAK AZ ÖN SZÁMÁRA 
 AZ ALÁBBI SZEMPONTOK EGY-EGY MÁRKA KIVÁLASZTÁSAKOR?
(„Egyre fontosabb” válaszok %-ban kifejezett aránya, 12 ország átlaga) 
Forrás: Cetelem Körkép 2013.

Termékei vagy 
szolgáltatásai jó 
ár/érték arányt 

biztosítanak 
számomra

A márka elkötelezett 
az országomban 
a foglalkoztatás 

szintjének fenntartása 
mellett

A márka fejlődése 
közben figyelmet 

szentel a 
környezetvédelemre 

is

72

Tudom, honnan 
származnak a márka 

által felhasznált 
alapanyagok, és 

hogyan készülnek a 
márka termékei

A márka figyelmet 
szentel olyan 

közegészségügyi 
problémáknak, mint a 

túlsúlyosság

A márka termékei 
vagy szolgáltatásai 
valóban eltérnek a 
versenytársakéitól 

6
1

5
8

5
6

5
0

4
1

A mélyreható változások a márkákat is arra ösztönzik, hogy újra-
gondolják arculatukat és az új megközelítéseknek megfelelő 
társadalmi-ökológiai vetületekkel ruházzák fel azt. Igaz ugyan, 
hogy a fogyasztók elsősorban a jó ár/érték arány miatt 
vásárolják termékeiket (72%), de választásukat a származási 
országban történő foglalkoztatás tiszteletben tartásán (61%), a 
környezetvédelmen (58%), az alapanyagokról és a gyártási foly-
amatokról szóló információk megosztásán (56%) és az egész-
ségre gyakorolt hatásokon (50%) alapuló szempontokkal is 
indokolják. 
Sőt, sokan ennél tovább is mennek, és szívesen alakítanának ki 
partnerségi viszonyt a márkákkal árucikkeik piaci bevezetését 
megelőző tesztelés céljából (70%).
Ezen eredmények tükrében a Cetelem Körkép 2013 arra kíván-

ja felhívnia figyelmet, hogy az átfogó 
értékeléshez minden esetben különböző 
tényezőket kell megvizsgálnunk. Ele-
meznünk kell a leghagyományosabb 
értelemben vett árat, amely a fo-
gyasztók, a termelők és a kereskedők 
közötti gazdasági kapcsolatokat szabá-
lyozza. Vizsgálnunk kell a fejlődés fogal-
mától elválaszthatatlan fenntarthatósá-
got, a környezetvédelmi, közgazdasági 
és társadalmi vetületeket is. 
Ha ez megtörténik, teljesülnek a tudatos 
fogyasztó ismérvei, aki tudatosan kezeli 
a fogyasztás alapelemeit. 5. ábra

Új követelmények a márkákkal szemben

12 ország
átlaga

Ez az arány jelöli azokat az európai 
polgárokat, 

akik a jó ár/érték arány miatt 
választják egy-egy márka termékeit 

vagy szolgáltatásait.

72%
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Elhúzódó válság

Európai közhangulat:   
jobb napokra várva
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12 ország
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DE ES IT PLUK SKBE FR PT CZHU RO

* Megegyező országokra kivetítve.
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1. ábra -  HOGYAN JELLEMEZNÉ ORSZÁGÁNAK ÁLTALÁNOS 
 HELYZETÉT EGY TÍZES SKÁLÁN?
Forrás:   Cetelem Körkép 2013.  Tízes skála osztályzatai  

2012-ben

 Tízes skála osztályzatai  
2013-ban

Hangulat a mélyponton

A legtöbb európai gazdaságot jellemző hosszú stagnálás, vala-
mint az euróövezetet sújtó szuverén adósság problematikája 
aggodalomra adnak okot, és közvetlenül érintik a fogyasztókat. 
Így az európai polgárok országuk helyzetét immár ötödik éve 
csökkenő osztályzattal értékelik, és az átlag 3,6/10-re zuhant 
(szemben a Cetelem Körkép 2012 által ugyanazon országokban 
mért 3,8/10-es osztályzattal1). Az eltérés Spanyolországban és 
a Cseh Köztársaságban a legszembetűnőbb (- 0,6 százalékpont 
mindkét esetben), míg a németek, akiknek osztályzata 0,3 szá-
zalékponttal esett vissza, továbbra is a legpozitívabb értékelők 
5,9/10-es mutatójukkal. 
A múlt évhez hasonlóan Románia a többi országgal ellentétben 
ismét + 0,3 százalékponttal magasabb osztályzatot adott, mint 
2012-ben. Az Egyesült Királyságban is jobb hangulat uralkodik 
(+ 0,3 százalékpont). Végül a többi ország közül Franciaország 
és Lengyelország megtartotta tavalyi osztályzatát.  1. ábra

Észak-Európa jobban ellenáll

Nyugat-Európában három ország  
dicsekedhet kielégítőnek mondható 
közhangulattal: a németek a negyedik 
egymást követő évben foglalják el az első 
helyet, őket a belgák követik 4,7/10-es 
pontszámmal, és harmadik helyen a 
britek végeztek 4,5/10-es eredménnyel. 
A németek pozitív hozzáállása könnyen 
megmagyarázható: a munkapiac kellően 
ellenáll a válságnak, hozzájárulva ezzel az 
egyéni fogyasztáshoz. Rajna-vidék-Pfalz 
tartományban a munkanélküliség aránya 
közel húsz éve példátlanul alacsony szinten 
áll (2012 októberében és novemberében 
6,9%-os volt ez a mutató). 
A belgák és a britek pozíciója meg-

Hangulat a 
mélyponton

4,7/10
Ez a mutató jelöli 
az európai polgárok 
2013-ra saját egyéni 
helyzetükre adott 
osztályzatainak 
átlagát.

3,6/10 
Ez a mutató jelöli  
az európai 
polgárok 2013-ra 
az országuk 
általános 
helyzetére adott 
osztályzatainak 
átlagát.  
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„A francia háztartások 
hangulata

 alacsony szinten áll, 
de stabil és 

nem romlik tovább.”

lepőbbnek tűnik. Belgiumban a gazdasá-
gi tevékenység visszaesése rányomta 
bélyegét a 2011-es év végére, és a 
növekedés a 2012-es évben is minden 
bizonnyal enyhén negatív irányba muta-
tó lesz az országban. De a politikai in-té-
zkedések olyannyira hatékonynak bizo-
nyultak a munkahelyteremtés területén, 
hogy a 2012-re becsült munkanélküliségi 
ráta 7,5%2, ami alacsonyabb szintet képvisel, mint a 2007-es vál-
ság előtti mutató (7,9%). Az Egyesült Királyságban 2011-ben 
ütötte fel fejét a válság, és a lassú fellendülés nyomasztólag hat 
a brit gazdasági növekedésre. Ennek ellenére a fogyasztók úgy 
értékelik, hogy országuk általános helyzete javult (+ 0,3 százalék-
pont a tavalyi évhez viszonyítva). A hangulatjavulásban kétség 
kívül nagy szerepe van az Olimpiai Játékok gazdasági tevékeny-
ségre kifejtett pozitív hatásának is. 3. ábra
 
 
Az élboly hátszelében 

A sort vezető trió húzóerejére támaszkodva Nyugat- és Kelet-
Európa többi fogyasztója viszonylag megkímélt hangulatban 
ellenáll. Ez jellemzi például a lengyeleket és a franciákat, akik a 
tavalyi évhez hasonló értékkel pontozták országuk általános 
helyzetét (4/10-es és 4,1/10-es osztályzattal). 
A franciák stabilitása annál is inkább szót érdemel, hogy immár 
ötödik éve sikerül megőrizniük az állandóságot. Ennek hátte-
rében a francia gazdasági növekedés áll, amely a munkapiaci 
viszonyok romlása ellenére rezisztens marad a morózus európai 
környezetben. Ami a lengyeleket illeti, úgy tűnik, országuk jól 
átvészelte a válságot, hiszen 2011-ben és 2012-ben a növeke-
désük jelentősebb volt, mint a többi európai országé. Az or-

szágban 2012-től mutatkozó lassulás 
láthatóan még nem hatott a lakosok 
közérzetére.
Az eggyel alacsonyabb szintet képviselő 
osztályzattal rendelkező szlovákok 
(3,7/10, ami 0,3 százalékpontos visszae-
sést jelent) és románok (3,6/10, ami 
azonban 0,3 százalékpontos emelkedés-
nek felel meg) még az élen végző euró-

pai országok nyomában haladó kategóriába tartoznak, ahol a 
lakosok lelkiállapota kielégítő szinten van. A 2009-es súlyos 
recesszió után Szlovákiában élénk, és a többi országhoz viszo-
nyítva gyorsabb fellendülés ment végbe, még akkor is, ha a 
GDP növekedése jóval a korábbi szint alatt marad. 
A szlovák fogyasztók által tanúsított csekély hangulatesés a 
feszült munkapiaci helyzetnek és a 2011 óta életbe léptetett 
bér-megszorításoknak tudható be. 
A románokat illetően az enyhe hangulatjavulás eredete abban 
keresendő, hogy a mai helyzet a két egymást követő válságos 
év (-7,1% 2009-ben és -1,3% 2010-ben) után sokkal 
elviselhetőbbnek tűnk, még a 2012-es súlyos politikai válság 
ellenére is3.  1. ábra

1. A 2012-es és 2013-as Cetelem Körképben alkalmazott felosztás megegyezik, vagyis: 
Nyugat-Európa = DE, ES, FR, IT, PT, UK és Kelet-Európa = HU, PL, CZ, SK, RO.

2. In Regards économiques, 2012 júliusi száma, UCL-IRES Gazdasági 
és társadalmi kutatóintézet írása.

3. Ennek során a román elnök, Traian Basescu ismét elkerülte, hogy megfosszák 
hivatalától, hiszen a választópolgárok nem szavaztak elegendő számban a 
népszavazáson.
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2 ábra - BRUTTÓ HAZAI TERMÉK
(éves átlag százalékban kifejezve) 
Forrás: BIPE, Eurostat.
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6
,8

3. ábra - MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA 
Forrás: BIPE, Eurostat, Consensus Forecasts.

DE ES IT PLUK SKBE FR PT CZHU RO

  2012 (becslés)

 2013 (előrejelzés)
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Legmagasabb 
munkanélküli-
ségi ráta

11,8 %
Az euró övezetben 
2012 végén mért 
munkanélküliségi 
ráta.

Forrás:  Eurostat.

Dél-Európában még mindig 
pattanásig feszült a helyzet… 
 
Az európai adósságválság és a gazdasá-
gi recesszió által sújtott spanyol, olasz és 
portugál fogyasztók értékelték helyzetü-
ket a legalacsonyabb osztályzattal a 
Cetelem Körkép 2013-as felmérése 
során: Spanyolország pontszáma 2,5/10, 
Portugáliáé 2,4/10 és Olaszországé 
3,2/10. 
A visszaesés Spanyolországban 
jelentősebb (-0,6 százalékpont), mint 
Portugáliában és Olaszországban 
(-0,2 százalékpont). A spanyol fogyasztó-
kat a 2012 márciusában és júliusában 
elfogadott megszorító intézkedéscso-
magok súlyosan érintették. Ráadásul a 
tovább emelkedő munkanélküliség (az 
aktív lakosság több mint 25%-a érintett) 
és a bérmegszorítások is kedvezőtlenül 
befolyásolták a spanyolok hangulatát. 
A 2012-ben foganatosított rendelkezé-
sek kiegészítéseként Portugália szintén 
újabb megszorító intézkedéseket helye-
zett kilátásba 2013-ra: a társadalombiz-
tosítási járulékok emelését mind a köz- 
mind a magánszektor munkavállalói 
számára, amelyet a munkaadói terhek 
csökkentése ellensúlyoz a foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében egy olyan or-

szágban, ahol a munkanélküliek aránya meghaladja az aktív 
lakosság 15 %-át. 
Olaszországban a gazdasági válság elhúzódása a munkanélküli-
ség erős növekedését eredményezte (10,6 % körüli arány 2012-
ben a 2011-es 8,4 %-hoz képest). 
Végső soron a kormányok költségvetés helyreállítást célzó pél-
dátlan erőfeszítései fokozzák a dél-európai fogyasztók elége-
detlenségét és negatívan befolyásolják a közhangulatot. Min-
dez társadalmi és politikai feszültségekhez vezet: 
Spanyolországban és Portugáliában általános sztrájkokhoz, 
Olaszországban pedig a politikai koalíciók szétszakadásához…  
3. ábra

Magyarország és a Cseh Köztársaság 
légörvényben rázkódik  

A magyarok (2,6/10 átlagos pontszámmal) és a csehek (a múlt 
évi 3,9/10 osztályzathoz viszonyított 3,3/10 pontszámmal) úgy 
értékelik, még nem jutottak túl a válságos időszak nehezén. Az 
általános helyzetet minősítő rendkívül alacsony osztályzatokat 
a Közép-Európában tapasztalható hosszan tartó gazdasági 
visszaesés magyarázza: a 2012-es év második negyedévének 
növekedési mutatói megerősítették a recesszió jelenlétét a vál-
ságnak eddig viszonylag jól ellenálló két országban. 
A fellendülési kilátások igen halványak, ugyanis a visszaesés fő 
okozója a szigorú megszorító intézkedések bevezetése miatt 
tartósan gyenge magánfogyasztás. Ebből eredeztethető a két 
ország lakosainak hangulatcsökkenése.  1. ábra
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Az egyéni helyzet irigylésre méltóbb…
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4. ábra  -  HOGYAN JELLEMEZNÉ ORSZÁGA JELENLEGI ÁLTALÁNOS HELYZETÉT/SAJÁT 
 JELENLEGI HELYZETÉT EGY TÍZES SKÁLÁN?
Forrás: Cetelem Körkép 2013.   Országokra vonatkozó  

osztályzatok

 Személyes osztályzatok

* A felmérések ugyanazon országok 
bevonásával készültek.

4
,7

„Az egyéni helyzet értékelésében 
a dobogós helyeket Németország, Belgium 
és az Egyesült Királyság szerezte meg.”

Az európaiak úgy vélik, a játék végén 
visszanyerik a feltett tétet  

A múlt évhez hasonlóan a fogyasztók minden országban úgy 
vélik, hogy egyéni helyzetük jobb országuk általános helyzeté-
nél. Az eltérés általában hangsúlyosabb Nyugat-Európa orszá-
gaiban, mint Kelet-Európában: az egyéni helyzetre vonatkozó 
nyugat-európai átlag 5/10 szemben az általános helyzetet 
minősítő 3,8/10 mutatóval (Nyugaton az eltérés 1,2 százalék-
pont, míg Keleten 1 százalékpont). 
Németország itt is kivételt képez, hiszen az egyéni helyzetre 
adott osztályzatok (6,1/10) nagyban közelítenek az általános 
helyzet pontszámaihoz (5,9/10).
A dél-európai országok (Spanyolország, Portugália és Olaszor-
szág) a két érték közötti markáns különbségekkel tűnnek ki, 

rámutatva arra, hogy a fogyasztók egyéni életvitele nem mindig 
feleltethető meg az országot átható gazdasági pangásnak: így 
a spanyolok 2 százalékpontos különbséggel értékelik egyéni 
helyzetüket és az ország általános helyzetét (4,5/10 az egyéni 
helyzet osztályzata szemben az ország 2,5/10-es minősítésével), 
míg az olaszoknál ez az eltérés 1,7 százalékpont (4,9/10 az egyé-
ni helyzet érdemjegye szemben az ország helyzetére adott 
3,2/10-es pontszámmal), a portugáloknál pedig 1,5 százalék-
pont az eltérés!
E különbségek azt jelzik, hogy az európai fogyasztók megtanul-
ták, hogyan számoljanak a gazdasági válsággal, és többé-ke-
vésbé hozzászoktak e helyzethez. Végső soron az európai fo-
gyasztók kifejlesztették azt a képességet, amely alkalmassá 
teszi őket a válsággal való szembenézésre, és úgy vélik, a játék 
végén visszanyerik a feltett tétet. 4. ábra
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5. ábra  - RENDELKEZIK-E MA A VÁSÁRLÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖKKEL? 
(százalékban) 
Forrás: Cetelem Körkép 2013.  Egyáltalán nincs 

pénze vásárlásra

 Csak kevés pénze van  
vásárlásra

 Nincs pénze vásárlásra4
9

4
4

63
2
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5
8

36

5
5

36

5
8

18

4
9

4
4
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8

2
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6
2

18

75
11

5
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2
6

5
9

29

11 9

24 2
2

2
0 14 16 12

767 6

… A fogyasztásnak kevéssé kedvező 
peremfeltételek ellenére
A vásárlást a pénzeszközök hiánya korlátozza
 
10 európaiból közel 6 úgy nyilatkozik, hogy nincs elegendő 
pénze vásárlásra! Ez az arány egyébként Kelet-Európa országai-
ban magasabb (65%). Ezen túlmenően a Cseh Köztársaságban, 
Magyarországon és Portugáliában minden ötödik fogyasztó 
úgy véli, egyáltalán nincs pénze vásárlásra. 
A vásárlásra való hajlam tehát Nyugat-Európában erősebb, mint 
a többi régióban. Nem meglepő, hogy a dobogós triót alkotó 
országokban (Németországban, Belgiumban, az Egyesült  
Királyságban) nagyobb azon fogyasztók aránya, akik úgy gon-
dolják, van pénzük vásárlásra. 5. ábra 
A pénzeszközök hiánya részben a háztartások pénzügyi 
helyzetéből adódik. Átlagosan minden második európai polgár 
vélekedik úgy, hogy jövedelme éppen csak a legszükségeseb-
bekre futja.
A fogyasztói hitel eredeti funkciójának tulajdonképpeni át-
alakításával a kelet-európai fogyasztók leginkább költségvetésük 
kiegészítésére veszik igénybe e hiteleket: főként a románok 
(30%), a lengyelek (25%) és a szlovákok (24%) részesítik előnyben 
e finanszírozási módot a hónap végi nehézségek leküzdésére. A 
fogyasztói hitel eredeti funkciójának kiterjesztése, amellyel 
Olaszországban és Portugáliában is találkozhatunk, jól érzékel-
teti az országok pénzügyi nehézségeit. 
Végső soron az európai polgárok közel negyede (24%)4 vall 

nehézségeiről abból adódóan, hogy jöve-
delme nem teszi lehetővé költségeinek 
fedezését.
Ugyanakkor az európai háztartások pénz-
ügyi helyzete nem teljesen sötét, hiszen 
közel minden negyedik európai polgár 
képes pénzt félretenni! A nyugat-európai 
fogyasztók e kategória bajnokai, neve-
zetesen a britek (a fogyasztók 45%-a azt 
nyilatkozta, hogy tud félretenni több-ke-
vesebb pénzt), a belgák és a németek 
(43% illetve 42%-os aránnyal). Az Egyesült 
Királyság fogyasztóinak pozíciója 
meglepő, hiszen a háztartási megta-
karítások kamata rendszerint itt a legala-
csonyabb egész Európában (2011-ben 
6% volt a megtakarítási kamat). Ellenben 
a belgák és a németek nyilatkozatai két-
ség kívül összhangban vannak az orszá-
guk háztartásaira általában jellemző 
megtakarítási arányokkal: átlagosan a 
németek több mint 17%-a és a belgák 
több mint 14%-a tud félretenni. 10-11. 
ábra 

Korlátozott 
költségvetéssel 
rendelkező  
háztartások

71 % 
Ez az arány  
azokat az európai 
polgárokat jelöli, 
akik vágyaikat  
nem tudják 
kielégíteni  
a rendelkezésükre  
álló 
pénzeszközökből. 
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6. ábra  - NINCS SOK PÉNZEM ARRA, HOGY VÁSÁROLJAK … 
(százalékban) 
Forrás: Cetelem Körkép 2013.

12 ország
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„Az európai polgárok 
17%-a rendelkezik elég 

pénzzel ahhoz,  
hogy vásároljon és örömet 
szerezzen magának, de azt 
állítják, nincs hozzá nagy 

kedvük!” 

Vásárlási kedv a frusztráció és a 
kedvtelenség rabságában
 
A pénzeszközök hiánya olykor gátolja a 
vásárlásra irányuló vágyat. Ezt bizonyítja, 
hogy átlagosan minden harmadik európai 
polgár (32%) úgy véli, a pénzhiány valóban 
kihat vásárlási kedvére. A kelet-európaiak 
hajlamosabbak az efféle frusztrációra: a 
magyarok és a románok (mindkét nemzet 
37%-a), a lengyelek és csehek (mindkét 
nemzet 38%-a), valamint a szlovákok (49%) 
kirekesztve érzik magukat a vásárlásból a pénzhiány miatt.
Megjegyzendő azonban, hogy az egyes országokban a népes-
ség egy-egy nem elhanyagolható rétege megbékül a pénzín-
séggel és nem megvonásként éli meg azt. Átlagosan minden 
negyedik fogyasztó4 (26%) állítja azt, hogy a pénzeszközeinek 
nyilvánvaló szűkössége ellenére nem szenved vásárlási vágyai 
kielégítetlensége miatt. Különösen igaz ez a dél-európai orszá-
gokban (ahol 32%-kal a legmagasabb az átlag), és főként a 
spanyoloknál, akiknek 40%-a állítja, hogy a pénzhiány nem 
zavarja különösképpen! A pénztelenséggel való megbékülés is 
megerősíti, hogy az európai fogyasztó olyan képességet fejlesz-
tett ki magában, amely lehetővé teszi, hogy ellenálljon a tartó-
san nehéz gazdasági helyzetnek. 6. ábra
A tartós válság némiképp lefékezi az európai polgárok vágyait, akik-
nek vásárlási kedve lelohadni látszik: csak 13%-uk vélekedik úgy, 
hogy van pénze vásárlásra és ezt ki is használja. A német és belga 
fogyasztók hajlamosabbak arra, hogy örömüket leljék a vásárlásban  
és kihasználják a lehetőségeket (26% mindkét ország esetében). 
Egy egyedülálló tény rendkívül jól példázza az európai fogyasztó 
ötévnyi válság után kialakított új gondolkodásmódját: átlagosan  

az európai fogyasztók 17%-a gondolja, 
hogy van pénze vásárlásra, de kiemelik, 
hogy ehhez nincs különösképpen ked-
vük ! A kedv hiánya egyértelműen meg-
mutatkozik a brit fogyasztóknál (28%),  
az olaszoknál (23%) és a franciáknál 
(21%), illetve alacsonyabb mértékben  
a spanyol fogyasztóknál (18%), a portu-
gáloknál (16%) és a románoknál (16%).  
7. ábra
Az európai polgárok tehát felelős-
ségteljesen felvállalják vásárlási kedvük 

csökkenését! A kedv hiánya sokkal inkább a fogyasztó választásá-
nak tudható be, és semmiképpen sem értékelhető az európai 
polgárok általános vásárlási érdektelenségeként. A „van pénzem, 
de nincs kedvem vásárolni” típusú nyilatkozatokat tevő fo-
gyasztók által felhozott indokok ugyanis főként a vásárlás ésszerű 
megközelítésén alapulnak. 
Átlagosan az európai fogyasztók 4%-ára jellemző, hogy rendelke-
zik a vásárláshoz szükséges pénzeszközökkel, amihez azonban  
a „túlzott felszereltség” érzése miatt nem érez kedvet. A másik 
gyakran említett ok a takarékoskodás! 8. ábra

4. „Pénztartalékainkból élünk” és „Hitelt/hiteleket vettünk fel költségvetésünk 
kiegészítésére” kijelentéseket tevő fogyasztók összessége.
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8. ábra  - VAN PÉNZEM ARRA, HOGY VÁSÁROLJAK, DE NINCS HOZZÁ KÜLÖNÖSKÉPPEN KEDVEM 
(százalékban) 
Forrás: Cetelem Körkép 2013. 
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  … belefásultam a 
vásárlásba, egyre kevésbé 
érdekel  

  … kevesebbet kell 
fogyasztani bolygónk és 
környezetünk védelme 
érdekében 

 … a jelenlegi helyzetben 
a vásárlás folytatása nem 
tűnik túl erkölcsösnek 
számomra 

  … elég kényelmesen 
élek és elég sok használati 
tárgyam van már 
 

  … inkább félreteszem 
a pénzt takarékoskodási 
okok miatt vagy befektetés 
céljára
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7. ábra - VAN PÉNZEM ARRA, HOGY VÁSÁROLJAK … 
(százalékban) 
Forrás: Cetelem Körkép 2013. 
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Így tehát az európai fogyasztók 7%-ának nincs kedve a vásár-
láshoz, mert a takarékoskodást helyezi előtérbe, néha 
jelentősebb befektetés megvalósítása céljából. A takarékosko-
dás jobban jellemzi Nyugat- és Dél-Európát (hagyományosan 
magas megtakarítási aránnyal rendelkező országok), mint Ke-
let-Európát. 10. ábra
A fogyasztóknak csak egy rendkívül keskeny rétege tanúsít 
valódi érdektelenséget a vásárlás iránt: 1%-uk vall arról, hogy 
belefásultak a vásárlásba, ami egyre kevésbé érdekli őket.
Egy gyenge jelzés kivehetővé válik azonban a pénzeszközökkel 

rendelkező, de kedv híján nem vásárló fogyasztók által adott 
indokokból. A többi válasz ugyanis etikai vetületet vet fel, kie-
melve, hogy a „mai válságos helyzetben a vásárlás folytatása 
nem tűnik túlságosan erkölcsösnek”, illetve a „bolygónk és  
a környezet megóvása érdekében korlátozni kell a vásárlást”. 
A környezetvédelmi érvek nagyobb visszhangra találnak  
Nyugat-Európában, mint a többi országban. 
Az etikai és környezetvédelmi indítékok másodlagosan ugyan, 
de jól beilleszkednek a tudatosan választott és felelősségteljes 
fogyasztás tendenciájába. 8. ábra 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

15 CETELEM KÖRKÉP 2013 - TANULMÁNY

Hogyan fogyasztunk 2013-ban? 
Előtérben az óvatosság
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9. ábra  - GONDOLJA-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ 12 HÓNAPBAN NÖVELNI FOGJA KIADÁSAIT? 
(a pozitív válaszok százalékában) 
Forrás: Cetelem Körkép 2013.   2012-ben

  2013-ben

* A felmérések ugyanazon országok 
bevonásával készültek

Csökkenőben a vásárlási szándék…
 
A kiadások növelésére irányuló szándék a Cetelem Körkép 2013-
as felmérésben vizsgált országok5 mindegyikében csökkent a 
múlt évi adatokhoz viszonyítva, kiválóan szemléltetve az európai 
polgárok visszafogottságát. 9. ábra 

… és növekvőben a megtakarítások   

A gazdasági bizonytalanság és fogyasztók visszafogottsága  
kedveznek a megtakarításnak, amely ismét követők széles  
táborára talál Európában. 
A megtakarításaik növelését fontolgató fogyasztók száma a 
legtöbb európai országban növekszik, amennyiben megvannak 
az ehhez szükséges pénzügyi keretek is. Két dél-európai ország 
képez kivételt ez alól: Spanyolország és Portugália, ahol a meg-
takarítási szándék a tavalyi arányhoz képest visszaesett. 
A többi országgal ellentétes irányú haladás a portugál és spa-
nyol háztartások rendkívül kritikus pénzügyi helyzetével ma-
gyarázható, hiszen nagyszámban vallanak arról, hogy jövedel-
mük éppen hogy elég költségeik fedezésére (65% és 50%), és 
nagyon sokan vannak azok is, akik kénytelenek pénztartalé-
kaikhoz nyúlni (6% és 11%) vagy fogyasztói hitelt felvenni (10% 
és 6%) annak érdekében, hogy hó végén is megéljenek.
Ilyen körülmények között nehezen elképzelhető, hogyan tud-
nának a portugálok és spanyolok pénzt félretenni. Erről tanús-

kodik a megtakarítási arány is, amely 
Spanyolországban 2009 (18%) és 2011 
(11%) között 7 százalékponttal csökkent 
az Eurostat becslései szerint. A csökke-
nés kevésbé érezhető Portugáliában,  
de itt a fogyasztók megtakarítási aránya 
eddig is igen alacsony szintet képviselt. 
10. ábra
A megtakarítások növelésére irányuló 
2013-as szándék jelentős növekedésnek 
indult a Cetelem Körkép 2012-es felmé-
résének adataihoz képest a hagyomá-
nyosan kevésbé takarékos kelet-európai 
országokban: így például Lengyelország-
ban (+26 százalékpont a tavalyi évhez 
képest), de Romániában (+19 száza- 
lékpont) és Magyarországon (+10 szá- 
za lék pont)  i s .  A z  eml í tett  orszá- 
gok ban végbemenő szembetűnő  
változás valóban annak a jele,  hogy  
a biztonságot kereső fogyasztó az óva-
tosságot helyezi előtérbe.  11. ábra

5. Belgium kivételével, amelyre vonatkozóan nem áll ren-
delkezésünkre összehasonlító adat a Cetelem Körkép 2012-es 
felméréséből.

Lassuló 
fogyasztás

Az európai 
polgárok 
mindössze  

34%-a
szándékozik 
kiadásait növelni 
2013-ban, szemben 
a tavalyi 
54%-os aránnyal.
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10. ábra  - A HÁZTARTÁSOK 2011-ES MEGTAKARÍTÁSI ARÁNYA
(a rendelkezésre álló jövedelem százalékában)  
Forrás: Eurostat.

Vásárlási szándék: a fogyasztás 
ésszerű megközelítése

szereplő „utazás és szabadidő” tétel a többi országban csök-
kenést mutat! 
Az európai fogyasztó meggondolja, hogy mikor nyúl a  
pénztárcájához, és vásárlási szándékait olyan elérhetőbb 
termékekre koncentrálja, amelyek az utazásnál kevesebb 
pénzügyi erőfeszítést igényelnek (így például Németor-
szágban, Franciaországban és Lengyelországban az okos-
telefonokra irányuló vásárlási szándék növekszik), vagy 
amelyek előrelátó befektetésként végül megtakarítást 
eredményeznek. A jó fogyasztási ötletek keresésének 
tendenciáját kiválóan példázza a barkács- és kertészfelsze-
relések iránti érdeklődés. 
A Cetelem Körképben első ízben megjelenő digitális tábla-
gépek helyzete is igen kedvező, az európai fogyasztók 
17%-a tervezi ilyen készülék beszerzését az elkövetkezendő 
tizenkét hónapban. 
Az új technológiát képviselő termékért rajonganak a fo-
gyasztók, hiszen a tavaly még túl magasnak ítélt árak 
elérhetőbbek lettek az egyes gyártók által k ínált új mo-
delleknek köszönhetően. 
Újabb bizonyíték ez arra, hogy a fogyasztó az elérhető ál-
mok és vágyak előtérbe helyezésével ésszerűen közelíti 
meg a fogyasztást. 

Fogyasztók 
várakozó állásponton

A fogyasztók óvatosabb és meggondoltabb hozzáállását a 2013-as 
évre tervezett tételes vásárlási szándékaik is tükrözik. 
Tíz ország esetében a Cetelem Körkép által évente felsorakoztatott 
legtöbb, sőt egyes esetekben minden termék és szolgáltatás vo-
natkozásában csökken a vásárlási hajlandóság. A 2013-ra tervezett 
és a tavalyi vásárlási szándékaikat összehasonlítva a spanyolok és 
a csehek alkalmazzák a legszigorúbb megszorításokat: a visszaesés 
minden tételre egyaránt jellemző! Németország, Franciaország, 
Portugália, az Egyesült Királyság, Magyarország, Lengyelország és 
Szlovákia fogyasztói óvatosabbak a 2013-as vásárlások tekinteté-
ben, a csökkenés hat (Románia) és tizenegy (Portugália és Szlová-
kia) közötti vásárlási tételt érint a 2012-es Cetelem Körképhez 
viszonyítva. A keleti országok fogyasztóinak óvatos magatartása 
teljesen ellenkezik a tőlük megszokott erős fogyasztási vággyal! 
Tehát megerősítést nyert, hogy az európai fogyasztó meggondol-
tan kezeli fogyasztását, és a fellendülési folyamat állandó akado-
zásaira reagálva vágyai mérséklésére törekszik. 
Lásd a táblázatot a 17. oldalon

Elsőbbség az elérhető álmoknak 

Az utazások és a szabadidős tevékenységek 2013-ban is 
elsőszámú vásárlási célpontként szerepelnek, de csak két 
országban (Németországban és Magyarországon) mutatko-
zik növekedés e tételen a 2012-es Cetelem Körképhez 
viszonyítva. Az eddig sziklaszilárdan „örömteli” kiadásként 
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AZ ELKÖVETKEZENDŐ 12 HÓNAPBAN TERVEZI-E A KÖVETKEZŐ TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK VÁSÁRLÁSÁT?
(az „Igen, biztosan ” és az „Igen, valószínűleg” válaszok százalékban kifejezett aránya)

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RO EU12

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2013 

Utazás és szabadidő 57 59 - 51 51 44 52 48 52 50 30 27 64 60 36 40 48 45 51 36 46 35 60 54 46

Háztartási gép 38 35 - 49 26 23 30 29 34 39 32 23 45 41 34 30 41 35 52 38 47 35 55 49 36

Lakásfelújítási 
munkák

49 47 - 26 19 15 37 36 23 30 22 17 23 50 38 31 38 42 47 24 39 29 50 47 33

Bútor 40 36 - 22 32 23 29 29 30 37 28 21 33 31 23 20 38 31 46 31 38 27 36 37 29

Szórakoztatóelektronika 32 29 - 15 22 16 21 18 25 27 22 12 25 20 17 12 32 28 28 17 27 19 37 32 20

Okostelefon 23 25 - 14 27 24 17 18 25 23 17 16 26 25 21 20 22 24 20 17 35 15 31 30 21

Bakács- és 
kertészfelszerelés

23 21 - 23 21 10 25 22 23 25 12 13 30 31 19 20 26 20 36 26 27 22 25 25 21

Sportfelszerelés 17 15 - 10 21 17 13 10 19 22 15 10 11 10 13 13 19 16 25 20 27 16 21 19 15

Személyi 
számítógép

20 20 - 13 14 11 15 12 24 23 12 8 21 15 15 10 21 23 17 16 19 17 15 20 16

Autó 12 11 - 13 15 13 18 16 23 23 12 9 19 15 8 6 23 15 17 9 13 8 14 19 13

Ingatlan 5 5 - 7 9 8 11 11 11 13 10 7 9 10 7 6 8 10 11 9 10 6 12 17 9

Motor, robogó 3 4 - 2 6 4 4 3 11 10 5 3 3 3 4 1 6 5 4 3 1 2 2 5 4

Használt autó - 12 - 11 - 4 - 16 - 20 - 15 - 17 - 9 - 22 - 11 - 13 - 19 14

Táblagép - 17 - 16 - 9 - 15 - 23 - 16 - 20 - 11 - 21 - 12 - 12 - 21 17 
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11. ábra  - GONDOLJA-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ 12 HÓNAPBAN  
 NÖVELNI FOGJA MEGTAKARÍTÁSAIT?
(a pozitív válaszok százalékában) 
Forrás: Cetelem Körkép 2013.

 2012-ben

 2013-ban

* A felmérések ugyanazon országok 
bevonásával készültek.

Forrás: Cetelem Körkép 2013. 

„A termékenként vizsgált vásárlási szándék csökkenése megerősíti, 
hogy az európai polgárok nehéz költségvetésű évre számítanak 2013-ban.”

  1. számú terv        2. számú terv      3. számú terv
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2

Terjedoben
az alternatív fogyasztás

Fogyasztás, megtakarítás és szolidaritás  
az együttműködés alapjain 

A ma is nyilvánvalóan jelenlévő válság minden bizonnyal tartósan 
beírja magát az európai polgárok tudatába és módosítani fogja fo-
gyasztási szokásaikat. Fogyasztáscsökkentés és szelektálás: a gazdasá-
gi válság következtében elterjedt reflexek fogják meghatározni a jövő 
fogyasztását. 
A fogyasztáscsökkentés ugyanakkor a jobb fogyasztással jár együtt, 
és az internetnél keresve sem találni jobb szövetségest a vásárlóerő 
optimalizálására, ma ár-összehasonlító oldalakkal és közösségi háló-
zatok weboldalaival, holnap az m-kereskedelemmel és a pénztárca 
természetes kiterjesztését jelentő m-fizetéssel hódít. A technológia 
lesz a fogyasztói magatartásformák megváltozásának egyik fő  
mozgatórugója, amely új fizetési módok bevezetésével és a kereske-
delmi csatornák módosításával alkalmazkodásra fogja kényszeríteni 
a márkákat és a kereskedőket is, ha nem akarnak lemaradni a száguldó 
vonatról.
A jobb fogyasztás felelősségteljesebb fogyasztást is jelent. A környe-

zetvédelmi vetület figyelembevétele nem újszerű, a társadalmi elkö-
telezettség tényezője viszont igen! E követelések is felrázzák majd a 
márkákat és a kereskedőket, akik nem elégedhetnek meg többé 
marketing szlogenekkel teletűzdelt kommunikációikkal, ehelyett be 
kell bizonyítaniuk, hogy az általuk képviselt értékek összhangban van-
nak a fogyasztók értékrendszerével.
A környezettudatosság kialakulása, a látens digitális forradalom és a 
válság miatt fokozódó gazdasági és társadalmi kényszerítő körülmé-
nyek együttes hatásaként megszületik az alternatív üzemmódban 
működő fogyasztó. Alternatív nemcsak vásárlásainak gyakoriságát és 
összegét tekintve, de a ma még szórványosnak tekinthető, holnap 
azonban teljesen mindennapossá váló fogyasztási szokásai (meg-
osztás, együttműködés, „csináld magad ”) kapcsán is. 

Balvégzetükben az európai fogyasztók összefognak, és kölcsönö-
sen segítséget nyújtanak egymásnak. Ugyanazokkal a gazdasági 
nehézségekkel küszködve, vásárlóerejük visszaesését vagy sze-

rencsésebb esetben stagnálását ellensúlyozva a fogyasztók  
közösségekbe szerveződnek, és példaértékű szolidaritásról tesz-
nek tanúbizonyságot fogyasztásuk biztosítása érdekében. 

12. ábra  -  GONDOLJA-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN TÖBBSZÖR FOG RÉSZT VENNI KÖLCSÖNÖS 
        SEGÍTSÉGNYÚJTÁSBAN, ÁRU- VAGY SZOLGÁLTATÁSCSERÉBEN FIZETÉS HELYETT?
(a „Biztosan” és „Valószínűleg igen” válaszok százalékában) 
Forrás: Cetelem Körkép 2013.
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Terjedoben
az alternatív fogyasztás

Így az európai polgárok több mint fele vélekedik úgy, hogy a 
jövőben fokozottabban kihasználja a kölcsönös segítségnyújtás 
előnyeit. Ez a szolidaritás többféle formát ölthet: megosztás, 
csere, csoportos vásárlás, stb. A fogyasztók rájönnek, hogy a 
nehéz helyzetben összefogással kovácsolhatnak új erőt.
Populáris és az állampolgári tudatot erősítő szolidaritásról van 
szó, amely a társadalmat átható válsággal egyenesen arányos, 
hiszen a kölcsönös segítségnyújtás legelkötelezettebb hívei a déli 
országokból (Olaszország, Portugália, stb.) kerülnek ki, de Fran-
ciaországból és Magyarországról is, ahol a háztartások a legin-
kább megszenvedik a megszorító intézkedéseket, a munka-
nélküliség emelkedését és a szegénység terjedését. 
A legkülönbözőbb szegmenseket és osztályokat képviselő állam-
polgárok közötti kölcsönös segítségnyújtás különböző formákat 
vesz fel, és a ma még marginálisnak számító segítségnyújtási és 
szolidaritási modellek el fognak terjedni a társadalom minden 
rétegében.  12. ábra
 
 
Újrahasznosítás, csere, alkalmi vétel: 
avagy hogyan csináljunk a régiből újat?

 
A túlzott egyéni fogyasztás ideje lejárt és átadja helyét egy olyan 
fogyasztásnak, amelyet jobban áthat a közösségi és emberbarát 
jelleg. Miért lenne érdemes távoli és hideg üzletekbe vándorolni 
új termékek vásárlása és felhalmozása céljából, amelyek ráadásul 
jobban ki is fosztják a pénztárcát, ha ugyanaz a termék, alig 
használt állapotban a közvetlen szomszédnál is rendelkezésre 
áll? Más szavakkal kifejezve, miért vegyünk újat, amikor csinálha-
tunk a régiből újat?
Ez az egyszerű paraszti észre valló elv a következő három fontos, 
egyszerre jelentkező és tartós jelenség kapcsán újra értelmet 
nyer: 
• a válság gazdasági opportunizmusra ösztönzi a háztartásokat 

hogy továbbra is jól, de kevesebb pénzből tudjanak vásárolni; 
• a közösségi internet eszközként szolgál a fogyasztók számára, 
hogy kapcsolatot teremtsenek egymás között;
• a környezettudatosság a termékek felhalmozása és ezáltal a 
bolygó megterhelése helyett újrahasznosításra ösztönzi a fo-
gyasztókat.
Így a tegnap még szélsőségesnek vagy a létszükségletek kielé-
gítését célzó fogyasztási szokásokat holnap mindenki alkal- 
mazni fogja.

Egyre több híve van az újrahasznosításnak 
Legyen szó lomtalanításon összeszedett bútorokról, amelyekkel 
teljesen ingyen díszíthető fel a lakás vintage stílusban, vagy a 
nagylelkű családok által a gyűjtőhelyeken leadott babaruhákról, 
az újrahasznosítás ötlete az európaiak több mint kétharmadát 
meghódította… Ráadásul az elkövetkezendő években is vár-
ható az új hívek csatlakozása, így az újrahasznosítók köre az 
európai polgárok háromnegyedét fogja felölelni! 
Igaz ugyan, hogy ma az újrahasznosítás még összeegyeztethe-
tetlennek tűnik a Keleten olykor érezhető feltűnő fogyasztással 
(a románok és a szlovákok kicsit kevesebb mint fele érdeklődik 
az újrahasznosítás ötlete iránt). Ugyanakkor ez a típusú, 
együttműködésen alapuló fogyasztás nagy népszerűségnek 
örvend az ibériai és a germán fogyasztók körében, holott a két 
nációnak elméletileg egyáltalán nem egyforma gazdasági ne-
hézségekkel kell szembenéznie, és nem is egyforma kulturális 
értékekkel rendelkeznek.  13. ábra

Használtcikk-piac: egy nem is olyan új reflex
Az újrahasznosítás nem az egyedüli alternatívája a fenntartha-
tatlan fogyasztásnak. A zsibárukért és ócskaságokért rajongó 
fogyasztók körében eddig is népszerű használtcikk-piacok az 
internet segítségével soha nem látott forgalmat bonyolítanak 
le. Jó üzletet kötni továbbra is használtcikk vásárlással lehet, 
főleg az ínségesebb időszakokban. Míg régen a vásárlónak  
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13. ábra  - GONDOLJA-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL 
 FOG FOGLALKOZNI? 
(százalékban)

Forrás: Cetelem Körkép 2013. 
 Jelenleg is alkalmazza 

ezt a gyakorlatot

 Egyre többet vagy 
ugyanolyan mértékben 
fogja alkalmazni  
ezt a gyakorlatot
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nehéz volt ráakadnia a keresett használt árucikkre lakóhelye 
közelében, a specializálódott internetes honlapok (vatera.hu 
Magyarországon, ebay.fr, leboncoin.fr Franciaországban, 
gumtree.co.uk az Egyesült Államokban, stb.) a kereslet globális 
kínálattal való összekapcsolásával nagyban megkönnyítette  
a fogyasztók feladatát.
Az európai polgárok használtárucikkek iránti rajongása tulaj-
donképpen nem új keletű. Az internetes honlapok csupán a 
gyermekkor bolhapiacát váltották fel. De az a technológiai  
többletérték, amelyet az internet az on-line kereséssel, a tér-és 
időbeli korlátok megszüntetésével, a fogyasztók közötti társa-
dalmi érintkezés megteremtésével a használtcikk-piachoz ad, 
lehetővé teszi, hogy valódi fogyasztási reflexszé váljon. 
Reflex, amelyet ma az európai polgárok 59%-a gyakorol,  
de az elkövetkezendő években tovább erősödik majd, hogy 
elérje a kétharmados arányt.  14. ábra

Csere: a világ legősibb fogyasztási módja 
a kor szelleméhez igazodik
A kereskedelmi rendszer még radikálisabb alternatívájaként az 
árucsere kissé háttérbe szorul az európai fogyasztók szokásainak 
palettáján (közel egyharmaduk alkalmazta már ezt a gyakorlatot). 
Ugyanakkor a gazdasági és az ökológiai opportunizmus, valamint 
a csere öröme az európai lakosság több mint felét meg fogja 
győzni arról, hogy érdemes lesz kipróbálni e módszert is a 
jövőben (az érdeklődők aránya Portugáliában eléri a75 %-ot is). 
A használtcikk-piachoz hasonlóan a cserére specializálódott in-
ternetes honlapok megjelenése megkönnyítette e gyakorlat 
elterjedését, amely még inkább arra ösztönzi a fogyasztókat, 
hogy a közvetítők elkerülésével (ideértve a pénzügyi közvetítőt 
is!) elforduljanak a hagyományos útvonalaktól… 
A közvetítők megkerülése végső soron elősegíti a fogyasztók 
egymás közötti közeledését: már korábban is láthattuk, hogy 
noha a fogyasztó elsősorban a jó üzletet keresi, nem bánja, ha 
egyúttal kapcsolatokat alakít ki és értelmet ad fogyasztásának, 

miközben eltávolodik a kereskedőktől, akikben a bizalma a válság 
előrehaladásával megingott. 15. ábra 

Egységben az erő: összefogás az előnyökért 

A fogyasztók balvégzetükben összefogva ráébrednek, hogy 
jövőjük záloga az egységükből származó erő. Az együttműködő 
fogyasztás ötlete, melynek alapja, hogy a fogyasztók csopor-
tokba tömörülnek, hogy nagyobb súllyal essenek latba a 
kereskedőknél és a gyártóknál, szintén nem tegnap született 
meg: a fogyasztói egyesülések évtizedek óta léteznek Európa-
szerte. De az összefogáson alapuló fogyasztás napjainkban és a 
jövőben a csoportos vásárlástól az egyéb megosztási módokig 
újabb és újabb formákat fog ölteni, s az egyes módozatok 
népszerűségét a fogyasztó dönti el.  

Csoportos vásárlás, vagyis összefogás az előnyökért
A kínálat bővülésével és a gyártók erre irányuló vállalkozó kedvé-
nek növekedésével az európai fogyasztók egyre nagyobb számban 
választják a csoportos vásárlás lehetőségét. A groupon.fr típusú 
internetes honlapok által széles közönség számára elérhetővé tett 
vásárlási mód vonzó árakat biztosít a vásárlók számára… azzal a 
feltétellel, ha elég nagyszámú vásárlói csoportot alkotnak. 
Noha a kipróbálási szándék tekintetében a mód elnyerte az euró-
pai polgárok többségének szavazatát, a szórás elég jelentős a tar-
tózkodóbb északi országok (Németország és Egyesült Királyság) 
és a déli országok (Olaszországgal és Portugáliával az élen) között, 
ahol a polgárok különösen rajonganak a vásárlói csoportosuláso-
kért.  16. ábra

Megosztás és fogyasztás többes számban
Az összefogáson alapuló fogyasztás korában az egyes számú meg-
közelítés leáldozóban van. A fogyasztók csoportot alkotnak egy-egy 
termék megvásárlásához vagy összefognak egy-egy termék költsé-
geinek megosztásához: a gazdasági, ökológiai és társadalmi problé-
mákért felelősséget vállaló fogyasztói közösségek alakulnak.
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14. ábra  -  GONDOLJA-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN HASZNÁLT ÁRUCIKKEKET FOG VÁSÁROLNI 
(INTERNETEN, BOLHAPIACON)?

(százalékban)

Forrás: Cetelem Körkép 2013.  Jelenleg is alkalmazza 
ezt a gyakorlatot

  Egyre többet vagy 
ugyanolyan mértékben 
fogja alkalmazni ezt  
a gyakorlatot
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15. ábra  - GONDOLJA-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN CSERÉLNI FOG? 
(százalékban)

Forrás: Cetelem Körkép 2013.  Jelenleg is alkalmazza 
ezt a gyakorlatot

 Egyre többet vagy 
ugyanolyan mértékben 
alkalmazza ezt a gyakorlatot

4
6

AUTÓMEGOSZTÁS FRANCIAORSZÁGBAN

Nem ismerem 
ezt a gyakorlatot - 

6%

Alkalmazom ezt 
a gyakorlatot - 

10%
 

Nem alkalmazom 
ezt a gyakorlatot, 

és nem is érdekel - 
64%

Nem alkalmazom 
ezt a gyakorlatot, 

de érdekel - 
20%

Nem ismerem 
ezt a gyakorlatot - 

18%

Nem alkalmazom 
ezt a gyakorlatot, 

de érdekel - 
9%

Alkalmazom 
ezt a gyakorlatot - 

1%
 

Nem alkalmazom 
ezt a gyakorlatot, 

és nem is érdekel - 
72%

Az ön véleménye az autómegosztással kapcsolatban: Az ön véleménye a magánszemélyek közötti fizetés ellenében 
történő autókölcsönzéssel kapcsolatban:

Autókölcsönzés: jelenleg a felhasználók 
1%-a, a jövőben 5%-uk alkalmazza

Autómegosztás: jelenleg a felhasználók 
10%-a, a jövőben 20%-uk alkalmazza

A szolidaritást, a társas kapcsolatok kialakításának lehetőségét és a 
felelősségvállalást kereső fogyasztók soha nem tapasztalt 
érdeklődést mutatnak a megosztás iránt, noha ez az érdeklődés 
jelenleg az alkalmi használatú termékekre korlátozódik. Így az euró-
pai polgárok negyede van azon az állásponton, hogy a barkács- és 
kertfelszerelési cikkeket inkább megosztottan, mintsem egyedül 
saját magának vásárolja meg. Az autómegosztás gyakorlata is bein-
dult, és a spanyolok 19%-át már meg is hódította. A fogyasztókat 
kapcsolatba hozó, megosztáson alapuló megoldások Európa-szerte 
terjedőben vannak: a franciaországi buzzcar.com immár mintegy 
13 000 olyan tagot számlál, akik készek autójuk megosztására. 5 mil-
lió utazó „osztja meg” kanapéját a couchsurfing.org világméretű 
hálózaton keresztül. Nem kétséges, hogy a megosztás láza hama-

rosan más fogyasztói területeket is 
meghódít, így például a ruházat vagy a 
szórakoztató elektronika világát (a lengye-
lek 19%-a hajlandó megosztani televízióké-
szülékét!). 22. o. táblázat

Forrás: BIPE.
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Forrás: Cetelem Körkép 2013. 
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16. ábra  -  GONDOLJA-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN 
 CSOPORTOS VÁSÁRLÁSRA SPECIALIZÁLÓDOTT HONLAPOKON FOG VÁSÁROLNI?
(százalékban)

Forrás: Cetelem Körkép 2013.  Jelenleg is alkalmazza 
ezt a gyakorlatot

 Egyre többet vagy 
ugyanolyan mértékben 
fogja alkalmazni ezt a 
gyakorlatot

63

A vásárlás alternatívájaként megjelenő megosztás iránti 
érdeklődést jól bizonyítja az a tény, hogy közel minden második 
európai polgár tartja elképzelhetőnek, hogy a jövőben közösen 
vásárol. Ismét Dél-Európa (Spanyolország, Portugália, Olaszor-
szág) lakóit és a lengyeleket találjuk a legvállalkozóbb kedvű 
megosztók között. 17. ábra

Apró szolgáltatások cseréje 
nagy megtakarítások eléréséhez!

Összefogáson alapuló fogyasztási mód a barátok vagy szomszédok 
kölcsönös segítségnyújtásával megvalósuló apró szolgáltatások 
cseréje. Miért kellene egy vagyont kifizetni a mosogatógép meg-

javításáért, ha a szomszéd felajánlja, hogy teljesen ingyen meg-
teszi a szívességet? 
E gyakorlat még nem elterjedt: a fogyasztók mindössze 17%-a 
alkalmazza a szolgáltatáscserét javításokra. El kell ismerni, hogy 
számos fékező erő (bizalomhiány vagy a kis szolgáltatásokra fordít-
ható idő hiánya, esetleg némi szemérmesség) akadályozza a 
gyakorlatot elutasító 40%-ot, mégis az európai polgárok közel 
egyharmada nyilatkozik úgy, hogy szívesen belevágna ilyen kez-
deményezésbe.
Így több mint 40%-uk gondolja, hogy az elkövetkezendő években 
egyre többet vesznek igénybe szolgáltatáscserét a javítások meg-
oldására. Egyéb területek is érdekesnek bizonyulnak: gyermekfelü-
gyelet, barkácsolás, kertészkedés… Csupa olyan tevékenység, ahol 
könnyű segítséget nyújtani egy másik apró szívesség fejében.  

EL TUDJA-E KÉPZELNI, HOGY AZ ALÁBBI TERMÉKEKET VÁSÁRLÁS HELYETT MEGOSZTJA?

(százalékban)

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RO 12 ország 
átlaga

Bakács-  és kertészfelszerelés 25 30 23 29 23 24 18 22 33 25 22 15 24

Sportfelszerelés 15 15 20 13 16 20 12 19 28 19 17 10 17

Autó, motor 16 17 19 14 12 11 9 10 15 15 9 7 13

Szórakoztatóelektronika 12 11 16 11 13 16 10 14 19 15 12 7 13

Háztartási gép 4 10 13 7 15 12 12 11 18 8 8 5 10

Lakberendezés, bútor 7 9 13 7 13 13 6 9 18 10 10 6 10

Ruházat, cipő, kiegészítők 5 9 13 7 11 13 6 10 14 7 7 5 9
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Csináld magad!

 
Az európai 
polgárok

 64 %-a
gondolja úgy, hogy 
az elkövetkezendő 
években saját maga 
fogja megjavítani 
elektromos 
készülékeit.
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A „csináld magad” fogyasztás

12 ország
átlaga

DE ES IT PLUK SKBE FR PT CZHU RO
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17. ábra  - GONDOLJA-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN KÖZÖS VÁSÁRLÁSBAN FOG RÉSZT VENNI?
(százalékban)

Forrás: Cetelem Körkép 2013.  Jelenleg is alkalmazzák 
ezt a gyakorlatot

 Egyre többet vagy 
ugyanolyan mértékben 
fogják alkalmazni ezt a 
gyakorlatot

5
6

A szolgáltatáscsere elkötelezett hívei szá-
mos érvet hoznak fel: a szakértelem érvé-
nyre juttatását, a szabadidő hasznosítását, 
a könnyen megvalósítható takarékosko-
dást valamint a szívességnyújtás és a szo-
ciális kapcsolatok örömét.
De a szolgáltatáscsere gyakorlata vajon 

nem jelenti-e egyben a megszokott szolgáltató megkerülését is, 
legyen szó a bejárónőről, a vízvezeték-szerelőről vagy az 
autószerelőről? A jövő tudatos fogyasztója saját kezében tartja 
fogyasztását és (főként) a pénztárcáját. A megoldás jobb, olcsóbb 
és alkalmazása elősegíti gyakorlója kedvező megítélését!  18. ábra

A „házi készítésű” jelző a fogyasztás alap-
jaihoz való visszatérésről árulkodik. Meg-
termeljük, amit elfogyasztunk és elfo-
gyasztjuk, amit megtermelünk, nincs 
ennél egyszerűbb, ha testreszabott, olcsó 
és környezetkímélő termékekre vágyunk. 
A környezetért aggódó, takarékos ökofo-
gyasztó a tettek mezejére lép, és átveszi 
saját fogyasztása irányítását. Megjavítja 
elektromos készülékeit vagy a márkákhoz 
fordulva hallatja hangját, ha ökoterméke-
ket szeretne, „csináld magad”, hiszen 
senki sem csinálja jobban, mint ő.
 
 
Csináld magad és csináljuk 
együtt…
 
A „csináld magad” (vagy Do It Yourself ) 
jelenség gazdasági, filozófiai és politikai 
töltetű cselekvésformaként tombol, pél-
da nélküli, határokon átívelő lelkesedés 
övezi a tudatos fogyasztók körében. E 

fogyasztóknak ugyanis elegük van a programozottan elavuló 
átlagtermékekből. Ezen felül gyanakvással tekintenek az ipari 
úton előállított élelmiszerekre, amelyek tápértéke és kör- 
nyezeti értéke egyre inkább megkérdőjeleződik (növény-
védőszerekkel telített zöldségek, túlsózott vagy túlcukrozott 
készételek). 
Mivel a márkák nem tudnak számukra elvárásaiknak megfelelő 
termékeket szolgáltatni, e fogyasztóknak nem marad más 
választásuk, mint saját magukat kiszolgálni. Európában ma már 
68%-ban vannak jelen a vasárnapi barkácsmesterek és kertészek, 
a kötők aránya pedig 40%. Egyre több tehát az európai polgár, 
aki jóllehet némileg elbizakodottan úgy határoz, „csináld magad” 
tevékenységbe fog, és maga csinálja meg azt, amit ma még a 
márkáktól vár el. A szlovákok megrögzött ezermesterekké sze-
retnének válni a magyarok és a franciák mintájára, amíg a faka-
nalat ma már szinte mindenki kézbe veszi, és a jövőben még 
többen állnak majd a tűzhelyhez. 
A kiváló olasz konyha és a francia gasztronómia fennmaradása 
ezáltal is biztosított. 
Jóllehet, a termékek minősége és kisebb költsége lényeges 
tényezők e tendencia kialakulásában, de nem szabad elfele-
jtenünk a kreativitás örömét sem. Mi okozhat nagyobb mege-
légedést, mint az, ha saját magunk megjavítjuk az autónkat,  



41 39 35 3144

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
JAVÍTÁSA, INFORMATIKA

 JAVÍTÁSOK 
AUTÓ,

MOTOR
BARKÁCSOLÁS,
KERTÉSZKEDÉSGYERMEKFELÜGYELET

TAKARÍTÁS,
VASALÁS
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77 64 5293

FŐZÉS  

KERTÉSZKEDÉS,
BARKÁCSOLÁS

 JAVÍTÁSOK
 (HÁZTARTÁSI GÉPEK, 

INFORMATIKA…) 
VARRÁS, 

KÖTÉS

19. ábra -  GONDOLJA-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN MAGA FOGJA ELVÉGEZNI 
 A KÖVETKEZŐ MUNKÁKAT?
(12 ország százalékban kifejezett értéke)

Forrás: Cetelem Körkép 2013.

új életre keltjük számítógépünket vagy házi termékekből finom 
ételeket készítünk a családnak?
Ez a fajta akarat húzódik az európai nagyvárosokban megjelenő 
közös kertek mozgalma mögött is. Így a ”városi kertészet” névre 
keresztelt mozgalom követőinek elsődleges motivációja, hogy 
zöldbe öltöztessék városias környezetüket, egyéni vetülettel 
ruházzák fel életterüket és közösséget építsenek a számukra 
túlságosan anonim városokban. 
Az önkéntesek ingyenesen rendelkezésre bocsátják a közös 

veteményesekben termelt gyümölcsöket és zöldségeket. A 
Nagy-Britanniából indult mozgalom Európa és a világ más orszá-
gaiban is teret nyer Németországtól Kataron át Japánig. 
Noha a „peas & love” követeléseket hangoztató határokon át-
ívelő közösség a termelésre való képességen keresztül az 
önellátást hirdeti, a társadalmi motiváció és a saját kezű alkotás-
ból származó öröm szintén fontosak: saját magunk készítünk 
valamit másoknak, s mindezt közösségben. Ráadásul a bolygó-
nak is jót teszünk vele, tehát mindenki nyer!

18. ábra  -  ÉLNE-E A KÖVETKEZŐ SZOLGÁLTATÁSOK CSERÉJÉNEK LEHETŐSÉGÉVEL? 
(a gyakorlatot a jelenlegi mértékben vagy egyre többet alkalmazók százalékában, 12 ország átlaga)

Forrás: Cetelem Körkép 2013. 
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20. ábra -  EGYES MÁRKÁK BEVONJÁK ÜGYFELEIKET TERMÉKEIK/SZOLGÁLTATÁSAIK KIDOLGOZÁSÁBA 
 (TERMÉKTESZTEK, VÉLEMÉNYEK FIGYELEMBE VÉTELE, STB.). ÉRDEKELNÉ-E ÖNT IS 
 EZ A FAJTA KAPCSOLAT A MÁRKÁKKAL?
(a „Mindenképpen” és „Valószínűleg” válaszokat adók százalékában) 
Forrás: Cetelem Körkép 2013. 

12 ország
átlaga

DE ES IT PLUK SKBE FR PT CZHU RO
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Az a tény, hogy a mozgalom egy internetes buzz-on keresztül 
terjedt el, szimbólumértékű: a közösségi hálózatok ugyanúgy 
akcelerátorai a „csináld magad” közösségeknek, mint az infor-
mációmegosztó eszközök. Hiszen senki sem születik 
paradicsomtermesztőnek vagy autószerelőnek. A tudatos fo-
gyasztók fórumainak és közösségeinek köszönhetően az 
internetező képezheti magát és tájékozódhat, ha „csináld ma-
gad” tevékenységbe szeretne kezdeni. A „csináld magad” meg-
közelítés mára „csináljuk együtt” attitűddé alakult.
Ökológiai, szociális és társadalmi felelősségvállalás, gazdasági 
és technológia kihívások: ezek a fenntartható fogyasztás leg-
fontosabb vetületei, amelyek mind-mind megtalálhatók az oly 
régóta ismert „csináld magad” jelenség körül.  19. ábra
 
 
… és hallassuk hangunkat a márkáknál
 
A tudatos fogyasztó a márkákkal való kapcsolatát is alakítja. A 
sokáig passzív fogyasztó ma szeretné, ha meghallgatást nyerne, 
és ennek hangot is ad az új termékek tesztelésével és vélemé-
nyének kinyilvánításával… 
Az európai polgárok 70%-a várja el, hogy a márkák hallgassák 
meg őket, és e követelések Olaszországban és Romániában 
még hangsúlyozottabbak, hiszen a fogyasztók több mint 80%-
a mutat érdeklődést ilyen típusú kapcsolatok kialakítása iránt.
Ha a fogyasztónak beleszólása lehetne az általa később meg-
vásárolt termék tervezésébe is, ezzel ismét a márkák, vagyis a 
fogyasztás középpontjába kerülne. 
A standard termékek egységesített világától eltávolodva a fo-
gyasztók ma - és holnap még inkább - ha nem is teljesen egyé-

niesített, de személyes igényeikhez  
igazodó termékekre vágynak: a fo-
gyasztó-márka kapcsolat mára tehát 
kétoldalúvá vált. 
A jövő tudatos fogyasztóját nem 
egyszerűen a márkák ügyfelének, hanem 
partnerének kell tekinteni.
A fórumok és a közösségi hálózatok  
megkönnyítik az újfajta, asszociatívabb 
és szimmetrikusabb kapcsolat kia-
lakítását szintén különleges csatornát 
kínálva a kommunikációhoz és a ter-
mékek teszteléséhez. 20. ábra
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Fogyasszunk, de ne birtokoljunk…
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21. ábra  -  AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN INKÁBB KIBÉRELNÉ 
 VAGY MEGVÁSÁROLNÁ A KÖVETKEZŐ TERMÉKEKET? 
(12 ország átlaga százalékban kifejezve)

Forrás: Cetelem Körkép 2013.  Előfizetés vagy hosszú 
távú bérlés

 Alkalmankénti bérlés

Szórakoztató- 
elektronika, 

új technológia

Lakberendezés,
bútor

Autó, 
motor
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31
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33

Sport- és szabadidő 
felszerelés

Barkács- és 
kertészfelszerelés 

A tudatos fogyasztó a gyűjtögető ellentéte. A termékek felhal-
mozása és csupán alkalmankénti használata nemcsak olyan 
luxus, amit nem engedhetünk meg többé magunknak, de az 
egyre fontosabbá váló környezeti felelősségvállalással sem 
összeegyeztethető magatartásforma. 
Ahogyan azt az előzőekben is láttuk: a megosztás korában a 
fogyasztás már nem birtoklást jelent. A használat fokozatosan 
átveszi a birtoklás helyét, és a különféle bérleti és előfizetési 
lehetőségek a túlfogyasztás hiteles alternatívái lesznek.

Mindenki béreljen!

A vásárlást bérléssel helyettesítő fogyasztási mód még kevésbé 
elterjedt. Való igaz, hogy az európai polgárok még ragaszkodnak 
ahhoz, hogy egyéniségüket tükröző saját ruháikat viseljék, 
amiből a ruhadarabok intim jellege is adódik. Ugyanígy furcsa 
ötletnek tűnhet a konyha szerves részét képező, naponta 
használatos mosogatógépet bérelni. Ugyanakkor szerényebb 
arányban, de ez a tendencia is teret nyerhet az olyan alkalmi 
jelleggel használt termékek esetében, mint a sport-, barkács- 
vagy kertészfelszerelések: az európai polgárok egyharmada sze-
retné ezeket a jövőben alkalmanként kibérelni vásárlás helyett… 
és több mint 10%-uk lenne hajlandó tartós bérletbe venni e fel- 
szereléseket. 
A nagy márkák figyelmét sem kerülte el ez a tendencia, már ma 
is szerepelnek kínálatukban az efféle bérleti lehetőségek. 
Az autók esetében a rövidtávú vagy előfizetéses bérlet fogalma 
nem új keletű: megemlíthetjük a párizsi Autolib’-et (37 000 
vezető, ebből 15 000 előfizető egy évben) vagy a brüsszeli Zen 
Car-t. A rövidtávú bérlet ötlete a telített nagyvárosokban nyeri el 
valódi értelmét, ahol a saját jármű birtoklása és használata luxus. 

Általánosságban véve azonban az euró-
pai polgárok jobban érdeklődnek az al-
kalmi bérlet iránt, mint a hosszú távú 
bérlet iránt, noha 13%-uk szeretné a 
jövőben hosszú távú bérlet formájában 
kifizetni autóját. A megoldás mellett szá-
mos érv szól: a praktikusság, hiszen olyan 
kulcsrakész megoldásról van szó, amely-
ben benne foglaltatik a karbantartás és a 
javítás is, egyszerűség, hiszen nem kell 
sem hagyományos hitelt igénybe venni, 
sem a jármű későbbi eladásával foglal-
kozni. Noha számuk egyelőre nem túl 
jelentős kisebbségnek felel meg, mégis 
az európai polgárok 10%-a vásárolná meg 
elektronikai készülékeit, sport- és 
barkácsfelszereléseit előfizetés formájá-
ban. Az olaszok és a portugálok határo-
zottan kiemelkednek e területen, hiszen 
a fogyasztók 59%-a szavaz arra, hogy in-
kább kibérli, mint megvásárolja a 
szabadidő eltöltését szolgáló felszerelé-
seit (az átlag 43%). Megemlítendő, hogy 
az olaszok 35%-a szeretné bútorait bérel-
ni és a portugálok 61%-a bérelné barkács- 
és kertfelszereléseit (szemben a 19% és 
41%-os átlaggal).
Az érdeklődés tehát létezik, és e tekin-
tetben összeségében kevés a különbség 
Kelet-Európa és Nyugat-Európa országai 
között.  21. ábra
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22. ábra  - ÉRDEKELNÉK-E ÖNT SZEMÉLYESEN AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKRA VALÓ ELŐFIZETÉSEK? 
(az „Érdekel” és „Nagyon érdekel” válaszok százalékában, 12 ország átlaga)

Forrás: Cetelem Körkép 2013. 

12 ország
átlaga

DE ES IT PLUK SKBE FR PT CZHU RO
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23. ábra  -  GONDOLJA-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN ELADJA AZON HASZNÁLATI TÁRGYAIT, 
AMELYEKRE MÁR NINCS SZÜKSÉGE?

(százalékban)

Forrás: Cetelem Körkép 2013.  Jelenleg is alkalmazzák 
ezt a gyakorlatot

 Egyre többet vagy 
ugyanolyan mértékben 
fogják alkalmazni ezt a 
gyakorlatot78

 
Fogyasztóktól az előfizetőkig
 
A javak bérlésén túl a szolgáltatásokra való előfizetés ötlete is egyre 
nagyobb teret nyer és az esetenkénti fizetés helyébe lép. Az  
egészségügyi szolgáltatásokra, javításokra, személyi szolgáltatá-
sokra vonatkozó átalányárak olyan alternatív előfizetési formák, 
amelyek az európai polgárok nem elhanyagolható részénél 
kedvező fogadtatásra találnak, jóllehet az érintett szektoroktól és 
országoktól függően eltérő arányban. 
Így az európai polgárok 43%-a mutat érdeklődést az egészségügy 
területén érvényesíthető előfizetések iránt, viszont Franciaország-

ban a polgárok csupán 27%-ának tetszik ez az ötlet. A lehetőség 
bizonyára az ország különlegesen bőkezű szociális védőrendszere 
miatt veszít vonzerejéből.  22. ábra
Ezzel ellentétben, a mai válságos időkben, délebbre és nyuga-
tabbra tekintve az olaszok, a portugálok, a magyarok és a len-
gyelek 54% és 59% közötti arányban látnak lehetőséget ebben 
a fogyasztási módban. Ugyancsak a lengyel, olasz és portugál 
fogyasztók törnek lándzsát karbantartási szolgáltatásokra, 
magánórákra és őrző-védő szolgáltatásra vonatkozó előfizetési 
formák mellett. 

43 29 33 27 28 18
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DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RO 12 ország 
átlaga

Barkácsáru és kertész-
felszerelés

17 11 16 13 15 15 10 13 15 14 15 11 14

Sport- és szabadidő-
felszerelés

10 7 13 10 14 16 7 14 15 17 11 8 12

Autó, motor 12 6 15 8 16 12 5 13 15 15 9 12 11

Szórakoztató elektronikai 
termékek

11 6 11 8 12 11 8 13 14 11 8 10 10

Háztartási gép 10 6 13 6 14 12 7 12 13 8 8 8 10

Lakberendezés, bútor 8 6 13 6 11 13 6 9 12 6 6 8 9

Ruházat, cipő, kiegészítő 4 6 9 5 9 8 4 5 9 7 5 7 6

... és a kényszerítő körülményből legyen lehetőség! 
A sokféle formában megjelenő kényszerítő körülménnyel 
szemben a fogyasztó számára alternatívaként merül fel, hogy 
a hagyományos csatornáktól elszakadva közelebb kerüljön a 
termelőhöz, szolgáltatóhoz. Pedig a valódi alternatívát vajon 
nem az jelentené, ha ezeket a kényszerítő körülményeket  
készpénzben mérhető gazdasági előnyökké alakítaná át? 
A használtárucikk-kereskedelem és a bérlés kétségkívül kevés 
költség ellenében és a környezetvédelmi szempontok teljes 

tiszteletben tartásával teszik lehetővé a javak beszerzését és 
használatát. Ma az európai polgárok 60%-a számára (holnap 
pedig 75%-nak) azonban egyben praktikus módozatot is je-
lentenek a hónap vége megkönnyítésére. Ehhez hasonlóan a 
saját termelésű áruk eladása vagy alkalmi jelleggel javítási 
vagy barkácsolási szolgáltatásokkal való pénzkeresés meg-
annyi lehetőséget jelent a fogyasztók számára pénztárcájuk 
megtöltésére.

BÉRBE ADNÁ-E A KÖVETKEZŐ DOLGOKAT?
(százalékban)

Forrás: : Cetelem Körkép 2013.

Nem véletlen, hogy a felsorolt alternatív fogyasztási gyakorlatok napjainkban váltak jellemzővé. A fogyasztó évek óta különböző 
áramlatokban sodródik: gazdasági áramlatokban (költségvetési megszorítások és a válság miatti fogyasztásszelektálás kényszer), 
technológiai áramlatokban (a fogyasztási módokat átalakító és a fogyasztókat közelítő digitális forradalom) és környezeti áramla-
tokban (a fogyasztó ráébred, hogy saját fogyasztásával tartósan befolyásolhatja a környezeti és társadalmi egyensúlyt).
Az alternatív módban működő fogyasztó e látens, de tartós áramlatok egyesülése nyomán születik meg. 
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3

Tartós válság és
tudatos fogyasztó

Kiadások szelektálása megszüntetésük helyett, avagy a 
nadrágszíj szorosabbá húzásának művészete 
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 24. ábra -  AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN MELYIK FOGYASZTÁSI MAGATARTÁSFORMÁT 
 FOGJA KÖVETNI?
(„Biztosan” és „Valószínűleg” válaszok százalékában)

Forrás: Cetelem Körkép 2013.  Fogyasztás helyett 
biztonsági szempontok 
miatt inkább félreteszem 
a pénzt 

 Csak a hasznos, sőt 
elengedhetetlen dolgokra 
korlátozom kiadásaimat

8
6

A gazdasági válság felgyorsítja a fogyasztói magatartásformák  
változását: kevesebb és jobb, vagyis másfajta fogyasztást generál. 
Hiszen tagadhatatlan, hogy a fogyasztás iránti vágy korántsem halt 
ki. Az európai háztartásoknak így eredeti követeléseik egyetlen 

morzsájának feladása nélkül folyamatosan alkalmazkodniuk kell, 
szem előtt tartva a minőség elengedhetetlen követelményét, 
amelyből az árak függvényében sem szabad engedni. 

A 2008-as év meghozta a válság kibontakozását, de egyúttal a 
fogyasztási területek szelektív kezelésének és az új fogyasztási 
szokások kialakulásának előjeleit is. 2012-ben az európai fo-
gyasztók magukévá tették a gondolatot, mely szerint az orszá-
gukat érintő válság tartós, és ennek megfelelően cselekednek.
A világválságban való fennmaradásért a fogyasztók készek az 
összefogásra. 
Átlagosan a 87%-uk nyilatkozza, hogy az elkövetkezendő évek-
ben minimális szintre korlátozza kiadásait. A németek, mindig 
is viszonylag védve érezték magukat a válsággal szemben, csak 
70%-ban csatlakoztak e javaslathoz. 
Sok európai számára a jövő a megtakarítások kora lesz: 67%-uk 

tervezi fogyasztása csökkentését védettséget szolgáló megta-
karítás céljából. A németek nem igazán állnak készen e 
megszorításra, valamint a lengyelek sem. A kormánya által 
2009-ben a jólét „zöld szigeteként” aposztrofált Lengyelország 
ideálja tehát még nem teljesen elvetendő.
A fogyasztási kedv ellenállása azonban jó hír. 
A portugálokkal, a magyarokkal és a románokkal az élen min-
den európai polgár azt tervezi, hogy korlátozza, de nem szün-
teti meg teljesen fogyasztását. Összefoglalásképp elmondható, 
hogy az európai polgárok inkább kevesebbet vagy olcsóbban 
fogyasztanak, mintsem megvonják maguktól a fogyasztást. 
 24. ábra
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Bizonyos kiadási tételek kiszelektálva

„Immár több éve annak, hogy az európai fogyasztók 
«válságkezelő» módra váltottak. Bizonyos költségek csökkentése 
vagy egészen egyszerűen kiiktatása mellett döntöttek.”

Sajnos egy válságos év már nem különleges esemény, inkább a 
gazdasági növekedés tekinthető annak. Ezért az európai fo-
gyasztók megtanulták, hogyan változtassanak életmódjukon. 
Szelektálni kell a mindennapi fogyasztási tételeket, s ez alól 
egyetlen kiadás sem kivétel. A legutóbbi hónapok is ezt a 
tendenciát tükrözik: a legtöbb fogyasztási tétel csökkenést mutat 
az európai polgárok több mint 39%-ánál. Az  „Utazás és szabadidő” 
valamint a „Lakásfelszerelés” tételek szerepelnek az csökkenő 
tételek listájának élén. 
Mindössze négy kiadási tétel maradt érintetlen. Ezek között 
elsősorban az létszükségletek kielégítését célzó kiadásokat 
találjuk, vagyis természetesen az élelmiszereket és az egészség-
ügyi költségeket. Ez utóbbiak logikusan választható kategóriát 
töltenek be az európaiak költségvetésében, akik még többsé-
gükben nem kényszerültek arra, hogy e kiadásaikat korlátozzák. 
Az egészségügyi költségek egy részét az állam vállalja, valamint 
gyakran a kölcsönös biztosítók átalányában is szerepelnek. 
De mi lesz, ha a gondoskodó állam a beharangozottaknak 
megfelelően megszűnik létezni?

Franciaországban az egészségügyi kiadások sok-sok éve folya-
matosan növekednek, és ez a tendencia valószínűleg a jövőben 
is folytatódik majd.
A közlekedési kiadások szintje is változatlan maradt az utóbbi 
hónapokban. Sőt, az európai polgárok 43%-ának esetében még 
növekedtek is. Mivel a munkahelyekre való eljutáshoz kénytele-
nek gépjárművüket vagy a tömegközlekedési eszközöket 
használni, belenyugvással alkalmazkodniuk kell a benzinárak és 
a tömegközlekedési tarifák áremelkedéseihez. 
Végül első megközelítésben meglepő módon, az európai pol-
gárok nem vagy kis mértékben csökkentették telefon-és inter-
netköltségeiket. A mobiltelefon és az internethez való hozzáférés 
olyan társadalmi integrációs tényezőkké váltak, amelyek el-
választhatatlanok lettek az európai fogyasztók mindennapjaitól. 
Így már nem is olyan meglepő, hogy nem húzzák ki a listáról e 
szolgáltatásokat: ha meg is kell szorítani a költségvetést, az euró-
pai polgárok odáig még nem jutottak, hogy elvágják a kapcso-
latot a realitástól.  25. ábra
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25. ábra - AZ UTÓBBI ÉVEKBEN CSÖKKENTETTE-E AZ ALÁBBI FOGYASZTÁSI TÉTELEKET?
(12 ország pozitív válaszainak átlaga százalékban) 
Forrás: Cetelem Körkép 2013.
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Túl vagyunk-e már a nehezén?

26. ábra  - AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖLTSÉGEK RÉSZESEDÉSE A FRANCIA HÁZTARTÁSOK KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL 
(százalékban) 
Forrás : INSEE, BIPE előrejelzések.

27. ábra -  GONDOLJA-E, HOGY AZ ALÁBBI KIADÁSI TÉTELEK AZ UTÓBBI 12 HÓNAPBAN CSÖKKENTEK/ 
AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN CSÖKKENNI FOGNAK KÖLTSÉGVETÉSÉBEN? 

(12 ország pozitív válaszainak százalékában)

Forrás: Cetelem Körkép 2013. 
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Az utóbbi hónapok megszorításai tehát 
jelentősek voltak. Ráadásul az európai  
polgárok nem látják még az alagút végét, 
hiszen ismét kiadásaik csökkentését  
tervezik.
Elsőként említhetjük a tartósan megszab-
dalt tételeket (szabadidő, lakásfelszerelés). 
A korlátozás az utazási költségeket sem 
kíméli: az európaiak 29%-a ítéli úgy, hogy 

költségvetésben betöltött helyüket tovább szűkíti. Ugyanakkor az 
európai fogyasztók arra törekednek, hogy a létszükségleteik fenn-
tartásához szükséges költségeket szinte semmilyen megvonás ne 
érintse: a gyógyíttatás és a táplálkozás olyan alapfunkciók, amelyek 
nem áldozhatók fel. 
Mindezek ellenére egy optimista jel látszik kirajzolódni: a különféle 
kiadásaik csökkentésére készülő európaiak kevesebben vannak, 
mint néhány hónappal ezelőtt. Úgy tűnik tehát, túl vagyunk már 
a nehezén.  27. ábra
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Költségcsökkentés, de hogyan?

28. ábra  - AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN HOGYAN CSÖKKENTENÉ KIADÁSAIT?  
(a kiadási tétel csökkentését tervező interjúalanyok százalékában, 12 ország átlaga) 
Forrás: Cetelem Körkép 2013.
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„A vásárlás kiiktatása, kevesebb vásárlás, 
olcsóbb vásárlás - minden lehetséges eszközt 
fel kell használni.” 

Az európai fogyasztók nem elhanyagolható aránya költségve-
tésük csökkentését tervezi bizonyos kategóriák tekintetében. 
Ennek megvalósítására több lehetőség is kínálkozik számukra: 
kevesebb vásárlás, olcsóbban történő vásárlás, sőt a vásárlás 
teljes felfüggesztése. A választás a termékek típusa szerint dől 
el.
Az úgynevezett „kulcsfontosságú” ágazatok esetében (élelmi-
szer, egészség, telefon és intenet), az európai fogyasztók több 
mint 50%-a részesíti előnyben az olcsóbb vásárlást a kisebb 
mennyiségű vásárlásnál. 
A közlekedés tekintetében az európai polgárok megpróbálnak 
kevesebbet fogyasztani: az e területre szánt költségvetési részt 
mind környezetvédelmi, mind költségkímélési megfontolásból 
csökkenteni kell.
Végül más tételek esetében, főként a sport- és lakásfelszerelés
területén, a megkérdezett fogyasztók jelentős hányada tervezi 
költségeinek teljes kiiktatását. Igaz ez például az utazási és 
vakációs költségekre, amelyek korábban az első helyen szere-

peltek a tervek között. Jelentős eltérés mutatkozik tehát a szán-
dék, a kedv és a végső megvalósítás között. 28. ábra
Az európai polgárok tehát gyötrődnek, hogy vágyaikat ki tud-
ják elégíteni, de nem egyformán élik meg, hogy mindennap-
jaik során korlátozásokat kell bevezetniük. Jóllehet, a megho-
zott döntéseket a legtöbb esetben kényszerként érzékelik, 
nevezetesen Spanyolországban, Franciaországban, Portu-
gáliában és Szlovákiában, mindenképpen megállapítható egy 
kialakulóban lévő változás: az európai polgárok 44%-a elfo-
gadja helyzetét és teljesen magáévá tette a mindennapi kia-
dások csökkentésének gyakorlatát. Belgiumot és Németorszá-
got példaként hozhatjuk fel e tekintetben: az interjúalanyok 
több mint 50%-a a kiadáscsökkentést tudatos cselekedetként 
értékeli. Európa fontos határkőhöz érkezett: a népesség tuda-
tában állandósult a válsághelyzet, és az ebből következő 
kényszerítő körülmények mindennapjaik részévé váltak. 29. 
ábra
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A kevesebb és jobb fogyasztás

29. ábra  - AZ ÖN SZÁMÁRA AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN A KIADÁSCSÖKKENTÉS LEGINKÁBB… 
(százalékban) 
Forrás: Cetelem Körkép 2013. 
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30. ábra  -  GONDOLJA-E ÖN, HOGY AZ ELKÖVETKEZŐ ÉVEKBEN SZISZTEMATIKUSAN KERESNI FOGJA 
A LEGALACSONYABB ÁRAKAT?

(a „Biztosan” és „Valószínűleg” válaszok százalékában)

Forrás: Cetelem Körkép 2013. 

74

E peremfeltételek között a racionális európai fogyasztó mantrája 
a legjobb ár/érték arány keresése lett. Nem meglepő tehát, hogy 
az európai polgárok 93%-a ért egyet azzal, hogy a jövőben egyre 
nagyobb jelentőséget tulajdonít e szempontnak. És hogy mit is 
keresnek pontosan? Olyan tartós termékeket, amelyekben 
megbíznak, és főként pénztárcájukból is futja rájuk! Tehát  
a minőséget keresik, valamint az alacsony árakat, hogy ne kelljen 
költségvetésüket megnyirbálni. Ezt bizonyítja, hogy nagyon 
sokan tervezik (európai szinten 82%), hogy a jövőben sziszte-
matikusan a legalacsonyabb árat fogják keresni.  30. ábra

Az európaiak élére állítják a garast... 

Alacsony árra vonatkozó követelményét a fogyasztó számos 
eszközzel ki tudja elégíteni: low-cost termékekkel, hard dis-
count üzletekben történő vásárlással, olcsóbb termékskálát 
kínáló márkák előnyben részesítésével, raktáráruházakban vagy 
interneten való vásárlással: az ár fogalma sohasem volt olyan 
homályos, mint napjainkban. Az utóbbi években a fogyasztók 
tehát számos módon indulhattak a „legalacsonyabb” ár keresé-
sére, amelyből így új „méltányos ár” vált.
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31. ábra  -  TERVEZI-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN OLCSÓBB TERMÉKEKET FOG VÁSÁROLNI 
(SAJÁT CÍMKÉS TERMÉKEK, OLCSÓ CIKKEK, STB...) ?

(százalékban)

Forrás: Cetelem Körkép 2013.  Jelenleg is alkalmazza 
ezt a gyakorlatot

 Egyre többet vagy 
ugyanolyan mértékben 
fogja alkalmazni ezt a 
gyakorlatot

91

Tömegesen vásárolták például a kereskedelmi láncok saját 
márkás termékeit. Ilyen módon Európa-szerte átlagosan 30%-
kal (sőt Franciaországban és Németországban 40%-kal) olcsób-
ban juthatunk hozzá e termékekhez. Kelet-Európa fogyasztói 
azonban kissé visszahúzódóbbak: Romániában például csak 
70%-uk kész ilyen termékek vásárlására. 31. ábra
A saját címkés termékek piaca tehát ígéretes, ráadásul gyen-
gülésére az elkövetkezendő években sem kell számítani. Már 
csak azért sem, hiszen rendszeresen megújul. 2010-ben min-
den ötödik innováció saját márkás terméket érintett6.
Ezen felül a fenntartható fejlődés és a biogazdaság kérdései-
nek figyelembevételével a saját címkés termékek piaca jobban 
alkalmazkodik a tendenciákhoz és a fogyasztói kedvhez.
De az európaiak nem elégednek meg ennyivel: az alacsony 
árak keresése sokukat arra ösztönzi, hogy olcsóbb, ún. 
diszkont üzletekbe látogassanak el. 
A hard discount is igen régóta meghonosodott gyakorlat 
Európában, nevezetesen Németországban, Portugáliában és 
Lengyelországban, ahol társadalmi hovatartozásuktól függet-
lenül a lakosok több mint 90%-a fogadta el az ilyen típusú 
áruházakat. Ez a vásárlási csatorna láthatóan tartós lesz, sőt az 
elkövetkezendő években valószínűleg fejlődni is fog, még ha 
szomszédjaikhoz képest Nyugaton Franciaország, Keleten 
pedig Szlovákia és Románia kevésbé mondható a hard dis-
count elkötelezett hívének.
Az európaiak tehát mindent megtesznek az előnyösebb árak 
felkutatása érdekében. Az alacsony árak keresése immár min-
dennapjaik részévé vált, de ez a keresés nem feltétlenül a 

minőség hátrányára valósul meg. 
 

…de a minőséget  
nem adják alább 

A polgárok nagy része még arra is haj-
landó, hogy kevesebbet, de jobbat fo-
gyasszon, vagy legalábbis minőségi ter-
mékekhez jusson.
„Kevesebbet, de jobb minőségű ter-
mékeket vásárolok” - ezt a logikát követi 
az európai fogyasztók 61%-a, élükön a  
románokkal és a magyarokkal.  32. ábra
Egyébiránt a minőség és az alacsony ár 
nem összeegyeztethetetlen kritériumok. 
A gomba módra szaporodó akciók miatt 
elmosódnak a határok, különösen Fran-
ciaországban. Az üzletek ugyanis 2008 
óta szabadon rendezhetnek leértékelé-
seket az év bármely szakaszában.
Így a leértékelt árucikkek szinte folyama-
tosan a francia fogyasztók rendelkezé-
sére állnak.
Általánosabb értelemben véve az euró-
pai polgárok a leértékelés keretében 
történő vásárlás híveivé váltak: átlago-
san 87%-ban részesítik előnyben ezt a 

Jobb 
minőség 

61 %
Ez az arány 
azokat az európai 
polgárokat jelöli, 
akik a minőséget 
szeretnék előtérbe 
helyezni akár 
azon az áron is, 
hogy kevesebbet 
vásárolnak.  
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formát, jelezve, hogy a gyakorlat beékelődött a fogyasztói 
magatartásformák közé, különösen a válság időszakában.  33. 
ábra
A nagy márkák a maguk részéről nem rettennek vissza attól, 
hogy a lelkesedést kihasználva ún. „válság leértékelésekkel” jutal-
mazzák ügyfeleiket. Így ez a helyzet Spanyolországban és Por-
tugáliában, amely országokra a recesszió tartósan rátelepedett. 
A forgalmazók is meglovagolják ezt a tendenciát és marketing 
érvként felhasználva „nagyhatású műveleteket” folytatnak a Pire-
neusokon túl. 
Spanyolországban a Proselco elnevezésű háztartási gépeket 
forgalmazó láncnak például 2011 végén az az ötlete támadt, 
hogy biztosítja ügyfelei számára vásárlásaik visszatérítését, 
amennyiben a válság miatt elvesztenék állásukat7.  

A leértékelések kínálata tehát folyamato-
san bővül és a gazdasági kontextushoz 
alkalmazkodva igyekszik mind inkább 
megfelelni a fogyasztók elvárásainak.

6. Forrás: XTC scope. 

7. Forrás: LSA.fr
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32. ábra  -  TERVEZI-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN KEVESEBB, DE JOBB MINŐSÉGŰ TERMÉ-
KET FOG VÁSÁROLNI?

(a „Biztosan” és „Valószínűleg” válaszok százalékában)

Forrás: Cetelem Körkép 2013. 
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„Noha az európaiak folyamatosan keresik a 
legjobb árat, a minőséget ennek érdekében 
nem áldozzák fel.”

A legalacsonyabb 
ár nyomában

86 %
Ez az arány azokat 
az európai 
polgárokat jelöli, 
akik rendszeresen 
az olcsóbb 
termékeket 
vásárolják.
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4

Internetes fogyasztás
100%-on

Az internet használata átalakítja a vásárlást, egyben a fogyasztá-
si folyamatot és a kiválasztási szempontokat is.
Ma 10 európai lakosból több mint 6 gyakori internethasználó, 
vagyis egy héten legalább egyszer fellép a világhálóra. A mutató 
enyhe kontrasztot rejt Európa nyugati és keleti része között,  
hiszen Nyugat-Európában a polgárok 68%-a, míg Kelet-Európá-
ban 59%-uk „netezik” egy héten legalább egyszer. Úgy tűnik, a 
britek a legszorgalmasabb internetezők (2011-ben 81%-uk csat-
lakozott a világhálóra hetente legalább egyszer), megelőzve a 
még kevésbé internetfüggő románokat (2011-ben mindössze 
37%-uk volt rendszeres felhasználó), ahol azonban a világhálót 
gyakorta használó polgárok száma 2006 és 2011 között duplájára 
nőtt. Vajon az egyre rendszeresebbé váló internethasználat  
mennyiben borította fel az európai polgárok hagyományos 
vásárlási menetét? Valóban minden európai lakos alkalmazza az 
új gyakorlatokat? 
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33. ábra  -  GONDOLJA-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN ÁRÖSSZEHASONLÍTÓ OLDALAKAT 
FOG MEGTEKINTENI AZ INTERNETEN?

(százalékban)

Forrás: Cetelem Körkép 2013.  Jelenleg is alkalmazza  
 ezt a gyakorlatot

 Egyre többet vagy   
 ugyanolyan mértékben  
 fogja alkalmazni  
 ezt a gyakorlatot

8
6

A fogyasztó alternatív fejlődési irányainak másik kiemelten fontos 
tényezője a digitális technológia, amely lehetővé tette, hogy a 
fogyasztó mindig, mindenütt csatlakozhasson a világhálóhoz. A 
digitális eszközök valóban megkönnyítik a világ legkülönbözőbb 
tájain élő fogyasztók összekapcsolását, és lehetővé teszik számos 
olyan fogyasztási gyakorlat elterjedését, mint a vásárlást kiváltó 
csere vagy az újrahasznosítás.
E gyakorlatok a fogyasztók új generációjának virágzásával ter-
jedtek el. Olyan fokozatosan feltörekvő generációról van szó, 
melynek tagjai úgy döntöttek, nem szenvedik el a válságot.
Az új típusú fogyasztók jellemzője, hogy lehetőségük van bár-
mikor csatlakozni a világhálóra. Teszik ezt információkeresés, más 
fogyasztók véleményének és ajánlásainak megismerése és vásár-
lás céljából is. Megkülönböztethetjük őket információéhségükről, 
a folyamatos tájékozottságra való igényükről és a vásárolt ter-
mékek megismerését célzó törekvésükről. 
Az új típusú fogyasztáshoz nélkülözhetetlen az internet, amely 
változatos információszerzési és vásárlási módokat kínálva kie-
melt vásárlási csatornaként lép fel, és a teljes vásárlási folyama-
ton, az információkereséstől a fizetésig végigkíséri a fogyasztót. 
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Mások 
véleménye„Jól informált” fogyasztás

34. ábra  -  AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN HONNAN SZÁRMAZÓ VÉLEMÉNYEK LESZNEK FONTOSABBAK ÖNNEK 
VÁSÁRLÁS ELŐTT?

(a pozitív válaszok százalékában, 12 ország átlaga)

Forrás: Cetelem Körkép 2013. 

Az internet minden szegmensben forradalmasította az informá-
cióhoz való hozzáférést. Teljesen természetes, hogy ezt a fo-
gyasztó kihasználja. Az európai fogyasztókat megérintette a 
fejlődés szele és e médiumra támaszkodnak, hogy minél tájéko-
zottabbak legyenek, és minél jobban kontrollálhassák fogyasztásu-
kat. 
A keresett információ többféle formában megjelenhet: szabad 
fórumokon, ahol mindenki értékelhet egy-egy terméket vagy 
szolgáltatást, a közösségi honlapokon, ahol a fogyasztók valós 
időben csevegnek, vagy bizonyos árukról szóló, specifikus cikkek-
ben.

Információ mindenek előtt

A fogyasztók által igen közkedvelt árösszehasonlító oldalak 
jelentős információforrást képviselnek. Nagy sikernek örvendek 
mind Nyugat-, mind Kelet-Európában. Az európai polgárok  
olyannyira kedveleik ezt a megoldást, hogy a jövőben 88%-uk  
fogja alkalmazni vásárlás előtt szemben a mai 78%-os aránnyal.   
33. ábra
 

A fogyasztók „lájkolják” az információt
 
Újabb és újabb információkra vadászva a fogyasztók kapcsolatot 
teremtenek egymás véleményének megismerése, valamint 
tanácsok és ajánlások kérése céljából. Más fogyasztók vélemé-
nyének kikérésekor a személyes kapcsolatok háttérbe kerülnek 

a teljesen ismeretlen fogyasztótársak ja-
vára. Tanácsaik éppúgy követőkre talál-
nak, talán még nagyobb arányban is, 
mint a személyes körből érkező javasla-
tok. A tendencia hátterében a közösségi 
hálózatok állnak, amelyek évről-évre na-
gyobb jelentőségre tesznek szert, és az 
európai polgárok fogyasztásában is sze-
repet játszanak. Negyedük számára az 
idegenek egy-egy termékről alkotott 
véleménye egyre fontosabb lesz a 
jövőben, mint a hozzátartozók vélemé-
nye, amit 10-ből 4 fogyasztó nem fog 
fontosnak tartani.  34. ábra
A britek ezúttal is bizonyítják a feltörekvő 
irányzatok melletti elkötelezettségüket, 
hiszen választási szempontjaik közül a 
legnagyobb részt a közösségi hálózatok 
képviselik: 43%-uk egyre nagyobb 
jelentőséget tulajdonít majd a többi fo-
gyasztó közösségi oldalakon megjelenő 
véleményének. A franciák sem sokkal 
maradnak le: 38%-uk részesíti előnyben 
a fogyasztók Facebook-on, Twitter-en 
vagy egyéb hálózatokon megjelenő 
véleményét. 
Ezzel ellentétben a románok rendkívül 
hagyománykövetők, hiszen továbbra is 
meghallgatják környezetüket, sokkal inkább, 

11 26 12 8 11 5

Eladóktól

Környezettől

Fogyasztói 
szervezetektől

Vélemények  
az interneten

 

Márkáktól
Közösségi 

hálózatoktól

26 %
Ez az arány jelöli 
azokat az európai 
polgárokat, 
akik úgy vélik, 
a közösségi 
hálózatok egyre 
fontosabbak 
lesznek 
az elkövetkezendő 
években.
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„Megnövekedett” fogyasztás
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35. ábra  - GONDOLJA-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN INTERNETEN FOG VÁSÁROLNI? 
(százalékban)

Forrás: Cetelem Körkép 2013.  Jelenleg is alkalmazza 
ezt a gyakorlatot

 Egyre többet vagy 
ugyanolyan mértékben 
fogja alkalmazni ezt a 
gyakorlatot

73

„Az e-kereskedelem számos kereskedelmi modellt felborít és 
alig néhány év alatt szereplők világméretűvé növekedését 
lehetővé tette.”

mint a többi európai ország fogyasztói. A közösségi honlapok által 
generált kapcsolatok „valós idejűsége” miatt az európai polgárok hajla-
mosak lesznek jobban megbízni az oldalakon jelenlévő fogyasztók-
ban, akik azonnal válaszolnak a feltett kérdésekre, mint az internetezők 
által a szabad fórumokon megfogalmazott statikus, sőt elfogultnak 
tűnő véleményekben. 

E mélyreható változás közepén az eladó 
azonban továbbra is a fontos tájékozódási 
pont marad, hiszen az európai fogyasztók 
32%-a tulajdonít azonos vagy nagyobb 
jelentőséget véleményének. 

Az internet nemcsak az információszerzésre, hanem a vásárlás 
módjára is hatással van. A 2.0-s fogyasztás azzal hódít, hogy intel-
ligensebb, modernebb és kevésbé korlátozott. Intelligensebb 
abban az értelemben, hogy a fogyasztók tájékozottabbak, na-
gyobb körültekintéssel választják ki az oldalakat, ahol vásárolnak 
a szupermarket és a lakóhely közötti távolság kényszerítő 
tényezője nélkül. Modernebb, hiszen az internet korában élünk 
és a fogyasztók alkalmazkodnak e realitáshoz. Kevésbé korláto-
zott a házhoz, vagy átvételi pontra történő szállítás miatt, hiszen 
e szolgáltatásokkal elkerülhető a bevásárlással járó robot, amitől 
sok fogyasztó szeretne megszabadulni. A nyugat-európai- és a 
kelet-európai országok egyaránt szívesen profitálnak az új 
gyakorlatból.

Fogyasztók és üzletek: eljött  
a szétválás ideje? 

Az internet térhódításával az üzletek 
nem tekinthetők többé a vásárlás kie-
melt helyszíneinek. Az interneten 
történő vásárlás hétköznapi dologgá vált 
minden európai polgár számára, hiszen 
78%-uk már vásárolt interneten. 2011 és 
2012 között az európai e-kereskedelem 
piaca 254 milliárd euróról több mint 
305 milliárdra emelkedett, ami több mint 
20%-os növekedést jelent. A franciák, a 



21 43 14 17 6

39 CETELEM KÖRKÉP 2013 - TANULMÁNY

36. ábra  -  MELY OK(OK) MIATT NEM FOG INTERNETEN VÁSÁROLNI AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN?
(12 ország átlaga százalékban)

Forrás: Cetelem Körkép 2013. 

németek és a britek képviselik a teljes európai piac mintegy 
70%-át. Az e-kereskedelem Kelet-Európában is hódító útjára 
indult: a piac 25-30%-os növekedést mutat, főleg Lengyelor-
szágban és a Cseh Köztársaságban8. E tendenciák minden bizon-
nyal megszilárdulnak az elkövetkezendő években: becslések 
szerint 2020-ra az európai e-kereskedelem piaca 775 milliárd 
euróra emelkedik majd9.
Ekkora az európai polgárok 83%-a lesz érintett az e-kereskede-
lemben. A britek fogják továbbra is a legnagyobb számban 
használni ezt a vásárlási módot: 10-ből 9 brit lakos intézi majd 
bevásárlásait a világhálón.
A kínálatnak egyébiránt a kereslethez kell igazodnia. 2009  
és 2011 között a javakkal és szolgáltatásokkal kereskedő webes 
vállalkozások száma 26,5%-kal növekedett10! 
Noha az európai fogyasztók on-line vásárlás iránti motivációja 
szinte az egekbe szökik, 17%-uk mégis úgy tervezi, nem enged 
majd az e-kereskedelem csábításának. Visszautasításuknak több 
magyarázata is van: elsősorban a termék kézzelfoghatóságának 
hiánya, másodsorban pedig a bizalmatlanság. Az internetes 
vásárlás meggyőzhetetlen ellenzői számára mindenképpen 
szükséges, hogy kapcsolatban legyenek a termékkel, és ezt az 
igényt az internet nem tudja kielégíteni. 35. ábra
Nyugat-Európában a fogyasztók továbbra is húzódozni fognak 
az on-line fizetéstől, sokkal jobban, mint Kelet-Európában, ahol 
inkább a termék minőségét övezik kétségek, ugyanis azt nem 
lehet a számítógép képernyője mögül ellenőrizni.
Ne vonjunk le tehát elhamarkodott következtetéseket,  
a fogyasztók nem fordulnak el az üzletektől, hiszen mint  
láttuk, az eladók véleménye még mindig számít az európai  
fogyasztók számára. 
Végül az üzletek kirakataik miatt is nélkülözhetetlenek maradnak 
az európai polgárok bevásárló körútjain, lehetővé téve szá-

mukra, hogy kiválasszák és felfedezzék a termékeket, mielőtt 
interneten megrendelik őket. 36. ábra
 
 
Helyben vagy elvitelre?
 
Az üzletekkel ellentétben az internet a házhozszállítással számos 
kényszerítő körülménytől megkíméli a fogyasztókat. A vásárlás 
folyamatán túl az ügyfélszolgálat is teljesen átalakul. Az új 
metódus már meg is győzte a kelet-európaiakat, akik a jövőben 
67%-ban fogják a házhozszállítást választani internetes vásárlást 
követően. 
Ezzel ellentétben, Nyugat-Európában a házhozszállítás szeré-
nyebb érdeklődést mondhat magáénak: itt a lakosoknak csupán 
48%-a választaná e lehetőséget. Úgy tűnik, a franciák és a belgák 
vonzódnak legkevésbé e gyakorlathoz: kevesebb mint 40%-uk 
tervezi, hogy megvásárolt termékeit házhoz kéri. 37. ábra

Kézbesítési pontra történő szállítás
 
Akiket a házhozszállítás nem győz meg, egy másik terjedőben 
lévő alternatív gyakorlatot is választhatnak: a kézbesítési pontra 
történő szállítást (vagy drive-ot). Ebben az esetben a fogyasztó 
interneten vásárolja meg az árucikket, majd egy elosztóhelyen 
veszi át. Az átvétel időhöz kötött, és mivel a fizetés már interne-
ten megtörtént, a fogyasztónak nem kell várakoznia, csak át  
kell vennie a megvásárolt terméket, és már mehet is. Időt nyer, 
és a házhozszállítással ellentétben ezért a szolgáltatásért  
nem kell fizetni.
Kelet-Európában talált kedvező fogadtatásra ez a gyakorlat, ahol 
további felemelkedésnek tekinthet elébe. A vásárlók fele a jelen-

Nem bízom   

a fizetésben
Nem vagyok biztos 

a termék/szolgáltatás  

minőségében Szükségem van 
arra, hogy lássam, 

megérintsem 
a terméket

   
Egyéb

Jobban szeretek 
tanácsot kérni

az eladótól
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37. ÁBRA  -  GONDOLJA-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN HÁZHOZ 
 SZÁLLÍTTATJA INTERNETEN MEGVÁSÁROLT TERMÉKEIT?
(százalékban)

Forrás: Cetelem Körkép 2013.  Jelenleg is alkalmazza 
ezt a gyakorlatot

 Egyre többet vagy 
ugyanolyan mértékben 
fogja alkalmazni ezt a 
gyakorlatot

29

38. ábra  -  GONDOLJA-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN VÁSÁROLNI FOG ÁTVÉTELI PONTRA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSSAL?
(a gyakorlatot egyre inkább vagy a jelenlegivel megegyező arányban alkalmazók arányában)

Forrás: Cetelem Körkép 2013.

legivel megegyező mértékben, sőt gyakrabban fogja alkalmazni 
a módozatot a jövőben: több mint 60%-uk veszi majd igénybe a 
kézbesítési pontra történő szállítást. Nyugat-Európában a siker 
nem ilyen egyértelmű, mert a lakosoknak csupán 38%-a tervezi 
a módszer kipróbálását az elkövetkezendő években. E tekin-
tetben a németek a legvisszafogottabbak.
38. ábra

8. Forrás: Európai e-kereskedelem és GfK felmérés: az összes európai országra 
kiterjedő felmérés, ideértve a skandináv országokat is.
9. BIPE becslések.
10. Forrás: Európai Bizottság, Digitális Menetrend Eredménymutatója

44 43

SZUPERMARKET

Franciaország
12 ország

átlaga
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Az internet megnövelte az európaiak többcsatornás - a fizikai 
értelemben vett üzleteket, az internetet, a közösségi hálózato-
kat, és legújabban az okostelefonokat és a táblagépeket is 
magába foglaló - fogyasztás irányába mutató elvárásait. Az 
európai fogyasztók új vásárlási módozataiba mélyen gyökeret 
vert internethasználat még kreatívabb, új gyakorlatoknak adja 
át helyét. Az új vásárlási formákban az okostelefonokon és táb-
lagépeken elérhető mobil web kiemelkedő szerepet fog játsza-
ni.
Az okostelefonok és a táblagépek új lehetőségeket kínálnak  
a vásárolt áruk beszkennelésétől kezdve a bevásárlást segítő 
alkalmazásokon keresztül a vásárolt termékek kifizetéséig. 
 41. ábra

Szkennelt fogyasztás

A szupermarketek által bevezetett 
kódleolvasás napjainkban okostelefo-
nokkal végezhető. 
Az európai fogyasztók egyharmada véli 
úgy, hogy elfogadná ezt az innovatív 
vásárlási megoldást, amelynek beveze-
tése napjainkban még gyerekcipőben 
jár, nem a kedv, hanem a szolgáltatási 
kínálat hiánya miatt. 
 

Újszerű fogyasztás

12 ország
átlaga
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39. ábra   -  GONDOLJA-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN A KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOKON FOG VÁSÁROLNI?   
(százalékban)

Forrás: Cetelem Körkép 2013.  Jelenleg is alkalmazza 
ezt a gyakorlatot

 Egyre többet vagy 
ugyanolyan mértékben 
fogja alkalmazni ezt  
a gyakorlatot

17

A közösségi hálózatok, mint a jövő  
bevásárlóközpontjai 

Az internet megnyitotta a kapukat a közösségi hálózatok előtt, 
amelyek a jövő bevásárlóközpontjaivá növik ki magukat. Ter-
mészetes, hogy a mindenütt jelenlévő közösségi oldalak a fo-
gyasztásban is nyomot hagynak. Az európaiak nem látják ennek 
akadályát: 29%-ukat meggyőzte a lehetőség, és terveik között 
szerepel, hogy a közeljövőben ellátogatnak az új vásár-
lóhelyekre. 39. ábra

Ez az arány alacsonynak tűnhet, ugyan-
akkor nagyon ígéretes a közösségi háló-
zatoknak jutó jövőbeli szerep szempont-
jából. 
Meg kell jegyeznünk, hogy ma az európai 
polgárok 37%-a van jelen e hálózatokon. 
Ez az arány jelzi a fogyasztók határozott 
szándékát, mely szerint a közösségi háló-
zatokat új eladási helyekként is ki szeret-
nék használni. 40. ábra

2.0-s 
európai polgárok

37%
Ez az arány jelöli 
azokat az európai 
polgárokat, akik 
jelen vannak  
a közösségi 
hálózatokon.
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Ennek ellenére nagyszámú fogyasztót vonz az ötlet, hogy okos-
telefonjával szkennelje be vásárlókosarának tartalmát, ami min-
denképpen jelentős potenciált jelez.
A fogyasztók Kelet- és Nyugat-Európában egyaránt fogékonyak 
erre az újításra. Megjegyzendő, hogy napjainkban az olaszok 
készek leginkább arra, hogy a legapróbb szkennelnivalóra is 
előrántsák okostelefonjukat.  42. ábra 
 

Szupermarket a zsebben
 
Az okostelefonok és a táblagépek az új kereskedelmi alkalma-
zások egész tárházát vonultatják fel. 
Az Egyesült Királyságban a mobil kereskedelem 20%-os fejlődést 
ért el 2012-ben, és a brit e-kereskedelemben 5%-os részt kép-
viselt 2011-ben. Az Egyesült Királyság mellett a mobil 
eszközökön megvalósuló kereskedelem aránya Franciaország-
ban is 3% volt 2011-ben. A britek mindig fejhosszal a többi  

40. ábra  -  A KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOKON JELENLÉVŐ LAKOSOK RÉSZARÁNYA 2011-BEN 
(százalékban)

Forrás: Európai Bizottság, Digitális Menetrend Eredménymutatója.

12 ország
átlaga
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41. ábra -  AZ INTERNETET MOBIL ESZKÖZÖKÖN HASZNÁLÓ LAKOSOK RÉSZARÁNYA 2011-BEN
(százalékban)

Forrás: Európai Bizottság Digitális Menetrend Eredménymutatója.
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európai ország előtt jártak az internet és 
a kapcsolódó technológiák használata 
tekintetében. Tehát számíthatunk arra, 
hogy a mobil e-kereskedelem (m-kereske-
delem) ugyanazt a tendenciát követi majd 
a többi európai országban, mint az Egyesült 
Királyságban11. 
Idővel az európai polgárok 33%-át hódítja 
meg az új vásárlási mód. Így a fogyasztók 
több mint egyharmadának nem szükséges 
számítógép-képernyője előtt ülnie rende-
lése leadásához, ezt bárhol megtehetik, 
akár tömegközlekedési eszközökön vagy 
barátoknál is.
Az olaszok a legnyitottabbak erre az új 
gyakorlatra. Közel 44%-uk tervezi, hogy a 
jövőben táblagépe vagy okostelefonja  
segítségével fog bevásárolni. Őket a 
románok követik 43%-kal.  43. ábra
 

Okostelefon mint új bankkártya?
 
A vásárlás logikus menete azt kívánja, hogy az okostelefon a fize-
tést is lehetővé tegye. Az európai fogyasztók 30%-a használná ki 
e lehetőséget a termék vagy szolgáltatás árának kiegyenlítésére. 
A franciák és a belgák húzódoznak leginkább attól, hogy okos-
telefonjukkal fizessenek. Nincs bizodalmuk az on-line fizetési 
módban és e tekintetben nem várható változás az 
elkövetkezendő években. Számukra az on-line fizetési mód az 
internetes vásárlás fékező tényezője, hiszen kevesebb mint 20%-
uk tervezi az okostelefonnal való fizetést. Az okostelefonok 
használatával lehetővé vált három innovatív megoldás tekinte-
tében nincs válaszvonal Nyugat-Európa és Kelet-Európa között. 
Igaz ugyan, hogy Nyugat-Európa valamivel előrébb jár a mobil 
eszközök terén, azonban a csúcstechnológiát képviselő 
eszközökhöz kapcsolódó új vásárlási módok minden európai 
országban elterjednek majd. Az okostelefon tehát szép jövő elé 
tekinthet, hasznot húzva a fogyasztói szektorból  
és ugyanilyen mértékben hasznot nyújtva számára, az európai 
polgárok legnagyobb örömére. 
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42. ábra -  GONDOLJA-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN KÓD BESZKENNELÉSÉVEL VÁSÁROL  
TERMÉKEKET/SZOLGÁLTATÁSOKAT? 

(százalékban)

Forrás: Európai Bizottság Digitális Menetrend Eredménymutatója.  Jelenleg is alkalmazza 
ezt a gyakorlatot

 Egyre többet vagy 
ugyanolyan mértékben 
fogja alkalmazni ezt a 
gyakorlatot

2
1

„Az okostelefon lehetővé teszi a termékek kifizetését is. 
Az európai fogyasztók 30%-a él ezzel a lehetőséggel.”

12 ország
átlaga
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43. ábra  -  GONDOLJA-E, HOZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN OKOSTELEFON 
 VAGY TÁBLAGÉP SEGÍTSÉGÉVEL FOG VÁSÁROLNI?
(százalékban)

Forrás: Cetelem Körkép 2013.  Jelenleg is alkalmazza 
ezt a gyakorlatot

 Egyre többet vagy 
ugyanolyan mértékben 
fogja alkalmazni ezt a 
gyakorlatot

2
0

Az okostelefon kezdi átvenni a kódleolvasók és a bankkártyák 
funkcióját: a lassanként teret hódító forradalmi megoldás  

mellett az okostelefonok a jövőben számos egyéb innovatív 
használati móddal kecsegtetnek.  44. ábra

11. Európai e-kereskedelem és GfK..

Az internet vásárlási módokban betöltött növekvő súlya jól mutatja a fogyasztók kiadásaik optimalizálására és fogyasztásuk kézben 
tartására irányuló törekvéseit. Végső soron a gazdasági válság arra ösztönzi őket, hogy erős elkötelezettséget vállaljanak a jobb, 
egészségesebb, átláthatóbb és fenntarthatóbb fogyasztás iránt. 
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44. ábra  - GONDOLJA-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN OKOSTELEFONNAL FOG FIZETNI?
(százalékban)

Forrás: Cetelem Körkép 2013.  Jelenleg is alkalmazza 
ezt a gyakorlatot

 Egyre többet vagy 
ugyanolyan mértékben 
fogja alkalmazni ezt  
a gyakorlatot

18

12 ország
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5

A fogyasztók zöldre váltanak

45. ábra -  GONDOLJA-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN ELŐNYBEN RÉSZESÍTI AZ ETIKÁT ÉS A FENNTART-
HATÓ FEJLŐDÉST SZEM ELŐTT TARTÓ MÁRKÁK TERMÉKEIT, MÉG AKKOR IS, HA TÖBBET KELL ÉRTÜK 
FIZETNIE?

(százalékban) 
Forrás: Cetelem Körkép 2013. 
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Ökológiai katasztrófák, globális felmelegedés, vízgazdálkodás, tár-
sadalmi felelősségvállalás a cégek részéről: az ehhez hasonló 
főcímek, amelyekkel gyakran találkozhatunk az újságok címlapjain, 
arra mutatnak rá, hogy a Föld védelmének érdekében minden 
szinten felelősségteljesebb magatartás tanúsítására van szükség. 

A fogyasztókban egyre inkább tudatosul, hogy fogyasztásuk hatás-
sal van a környezetre és a társadalomra: fogyasztás közben el kell 
kerülni a pazarlást és a termékek vásárlása közben szem előtt kell 
tartani a bolygó tartalékainak megőrzését. 

A fenntartható fogyasztás fogalma mindenhonnan a fülünkbe 
cseng. A Wikipédia is felvette enciklopédiájába a felelős vagy  
fenntartható fogyasztás fogalmát. Meghatározása szerint aktív 
polgári elköteleződés a személyes és kollektív életminőség  
javítására figyelembevéve az erőforrások korlátozottságát12.  
A meghatározásban valóban ott van a „polgári” jelző. 
A felelősség ma kiterjed a házainkra és eljut egészen a tányérunkig. 
A fogyasztás aktivista magatartásformává válik és a fogyasztók 
valóban aktivistaként viselkednek! 
 

Általános (zöld)tudatra ébredés 

A fogyasztók egyre felelősebbé válnak, és ezt fel is vállalják. Azzal, 
hogy a fenntartható fejlődés jelen van a hírekben, a cégek életében, 
a gazdaságban, stb., mutatja, hogy minden jelzés zöldre váltott.  
Az üzenetet pedig jól vette minden valódi öko-baráttá vált európai 
fogyasztó. A jövőben 55%-uk fogyasztási szokásai fognak meg- 
felelni ennek a kialakulóban lévő magatartásformának. Az ökoló-
giai tudatra ébredés tehát meghódította Európát, hiszen 
mindannyian áttértünk a felelősségteljes fogyasztásra.  
Az európai polgárok összesen 55%-a állítja, hogy magatartása 

12 ország
átlaga

A felelos fogyasztás
gyorsuló
tendenciája
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46. ábra -  AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN MIT TERVEZ TENNI A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS ÉRDEKÉBEN?
(12 ország átlaga százalékban) 
Forrás: Cetelem Körkép 2013.

Figyelek a víz-, 
áram és üzemanyag 
fogyasztásomra…

Szezonális termékeket 
fogyasztok.

Ügyelek arra, hogy 
csökkentsem a 
hulladékomat/

kevesebb szemetet 
dobjak ki.

9
6

 Jelenleg is alkalmazza 
ezt a gyakorlatot

 Egyre többet vagy 
ugyanolyan mértékben 
fogja alkalmazni ezt  
a gyakorlatot

93 9
5

91 93

8
8 91

8
5 8

9

8
3

8
9

79

Előnyben részesítem 
a tartós háztartási 
gépeket, hosszabb 
ideig megtartom 

ezeket, még akkor 
is, ha nem is a 

leginnovatívabb 
technológiát 

képviselik.

Előnyben részesítem 
a tartós technikai 
felszereléseket, 
hosszabb ideig 

megtartom ezeket, 
még akkor is, ha nem 
is a leginnovatívabb 

technológiát 
képviselik.

Előnyben részesítem a 
helyi termékeket.

etikus és szem előtt tartja a környe-
zetvédelmi szempontokat. De va-
jon mindennapi cselekedeteik való-
ban etikusnak mondhatók-e?  45. 
ábra

A fenntartható fogyasztás 
hat parancsolata

A felelős fogyasztás a mindennapok 
során tanúsított olyan hozzáállás, 
amely elsősorban a víz-, áram- és üzem-
anyag-fogyasztás korlátozását foglalja magában. Az európai 
polgárok 93%-a ügyel az ésszerű felhasználásra. Az európai 
kormányok évek óta  takarékoskodásra ösztönzik a fogyasztó-
kat, és úgy tűnik, mára sikerült beépíteni ezt  minden állampol-
gár értékrendjébe. A bolygóra és a fogyasztók pénzügyi hely-
zetére egyaránt jótékony hatással van az új megközelítés, 
hiszen lehetővé teszi, hogy csökkenjen a természetes 
erőforrások pazarlása, ugyanakkor az egyének kiadásait is csök-
kenti, még emelkedő üzemanyag árak mellett is. A jövőben 
szinte minden európai polgár (96%) egyre inkább figyelni fog 
ezeknek a javaknak a fogyasztására.

Az európaiak 91%-a szezonális termékeket fogyasztását részesí-
ti előnyben. Több ok is húzódik a fogyasztók erős elhatározása 
mögött: a szezonális termék friss, ízletesebb, egészségesebb és 
olcsóbb. Az évszakoknak megfelelő zöldségek és gyümölcsök 

fogyasztása egyszerre tesz jót a bolygó-
nak és a fogyasztó egészségének. 

Az európaiak csupán 5%-a nem fog 
jelentőséget tulajdonítani ennek a 
jövőben. A másik jelentős tendenciát a 
helyi termékek fogyasztása képviseli. A 
helyben megtermelt árucikkek visszake-
rültek az európai fogyasztók kegyeibe: 
89%-uk fogja őket egyre inkább keresni 
az üzletek polcain a közeljövőben. Eb-
ben a fogyasztási módban mindenki 
egyaránt érdekelt. Érdekes megfigyelni, 

hogy egy olyan személyes fogalom, mint a pusztán egyéni ízlé-
sen alapuló fogyasztás, az utóbbi években az egyéneket és a 
társadalom egészét érintő gazdasági és ökológiai kérdéssé vált. 
Egyéb eszközök is alkalmasak arra, hogy a mindennapokban 
csökkentsük ökológiai lábnyomunkat, mint például tartós 
használatra tervezett technikai eszközök és elektromos háztar-
tási gépek választása. 
10 fogyasztóból több mint 8 olyan készüléket kíván vásárolni, 
amelyekről tudja, hogy huzamosabb ideig használhatja őket. A 
technológiai újítás ma már nem egyedüli választási szempont.  
46. ábra

12. A Wikipédia 2012. november 27-i, felelős fogyasztásról szóló, francia nyelvű 
cikke alapján.

Az európaiak 55 %-a 
állítja, hogy az 

elkövetkezendő években 
egyre többet foglalkozik 
majd környezetvédelmi 

kérdésekkel.



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

47 CETELEM KÖRKÉP 2013 - TANULMÁNY

Az egészség mint nyomós érv

A kereskedelmi hálózatból kitérve

47. ábra -  GONDOLJA-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN ELŐNYBEN RÉSZESÍTI AZ EGÉSZSÉGES 
ÉLELMISZEREKET?

(„ Mindenképpen” és „Valószínűleg” válaszok százalékában) 
Forrás: Cetelem Körkép 2013. 
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Környezetünk és embertársaink érdekeit 
is szolgáló új fogyasztási szándékok fel-
borítják a hagyományos kereskedelmi 
elosztási folyamatokat. A fogyasztók ér-

tékítélete fejlődik, és beszerzéseik mikéntjét ehhez igazítják. Az 
európai polgárok készek a változtatásra, és ugyanzet várják el 
a kereskedőktől is.

Az egészség mindennél fontosabb szere-
pet játszik az európai polgárok fo-
gyasztásában. A táplálkozási szempont-
ból bizonyítottan értékes helyi és 
szezonális termékek előnyben részesítése 
teljes mértékben összhangban van ezzel 
az attitűddel. Egészségükkel törődve a 
fogyasztók a minőségibb fogyasztást 
képviselő termékek felé fordulnak. 
47. ábra

Az európai polgárok egészségesebb és kiegyensúlyozottabb 
fogyasztást keresve azt is fontolóra veszik, hogy olyan tanács-
adókhoz forduljanak, akik ügyelnek táplálkozásukra és útmuta-
tást adnak egészségük megőrzéséhez. Az európaiak 29%-a kife-
jezetten érdeklődik az ilyen típusú asszisztencia iránt. A lengyelek 
és a románok járnak élen e területen, 40% és 38%-os érdeklődési 
aránnyal. A francia fogyasztók érzik legkevésbé szükségét annak, 
hogy kívülállókkal ellenőriztessék táplálkozásukat, hiszen csupán 
18%-uk érdeklődik az ilyen jellegű szolgáltatások iránt.  48. ábra

A maradi, tájékozatlan és befolyásol-
ható fogyasztó képe már a múlté. A vál-
ságba és költségvetési problémákba 
belefáradt fogyasztó kezébe veszi fo-
gyasztása irányítását, és a hagyományos 
kereskedelmi hálózatot megkerülve 
igyeksz ik  k öze lebb k erü ln i  a 
termelők höz.  E lkötelez i  magát ,  
és ezentúl ő diktálja a szabályokat.  

Hosszú élet a rövid értékesítési láncoknak

Az utóbbi években a hosszú disztribúciós láncokat a rövidre 
zárt láncok váltották fel. Ez utóbbiak célja, hogy a kereskedőket 
kiiktatva közvetlen kapcsolatot létesítsenek a fogyasztók és a 
termelők között. A megoldással mindkét fél jól jár: a termelő 
nagyobb javadalmazásban részesül és a fogyasztó alacsonyabb 
árat fizet. A rövid értékesítési utak felkutatása lelkesedéssel 
tölti el az európai fogyasztókat. 

Egészségesebb 
fogyasztás

84 %
Ez az arány  
azokat az európai 
polgárokat jelöli,  
akik az elkövetkezendő 
években az egészséges 
élelmiszereket fogják 
előnyben részesíteni.

12 ország
átlaga
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48. ábra  -  ÉRDEKELNÉ-E ÖNT TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁS?
(százalékban) 
Forrás: Cetelem Körkép 2013. 
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Több mint 60%-uk kész arra, hogy a közvetlen közelükben található 
kiskereskedőket vagy piacokat részesítse előnyben. Az európai pol-
gárok elkötelezettsége minden országra kiterjed, Magyarországtól 
(72%) kezdve, Franciaországon (57%) keresztül Belgiumig (47%) a 
közeli üzletekben való vásárlásra irányuló motiváció mindenütt jelen 
van. Úgy tűnik azonban, hogy a lelkesedés Kelet-Európában a  
legszembetűnőbb.
Mindazonáltal ezek a számok nem azt jelentik, hogy a fogyasztók 
60%-a számára a nagyáruházak ideje lejárt volna, hanem azt, hogy a 
fogyasztók megértették az értékesítési láncban betöltött szerepük 
jelentőségét.  49. ábra

A termelő a király

A felelős fogyasztás egyre elkötelezettebb híveiként az európai 
polgárok közvetlenebb kapcsolatok kialakítására törekednek a 
termelőkkel. Az előbbiekben már láthattuk, hogy a helyi piac 
belopta magát az európai fogyasztók szívébe, akik a regionális 
termékek támogatásával aktívan részt kívánnak venni a helyi 
gazdaság fejlesztésében. Így a rövid elosztási útvonalak elterje-
dését elősegítve az európaiak 75%-a keresi fel a jövőben közvet-
lenül a termelőket a nagy forgalmazó cégek megkerülésével. 
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49. ábra  -  GONDOLJA-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN ELŐNYBEN RÉSZESÍTI A FÜGGETLEN ÜZLETEKET,  
A KISKERESKEDŐKET, A KISIPAROSOKAT ÉS A PIACOKAT? 

(„ Mindenképpen” és „Valószínűleg” válaszok százalékában) 
Forrás: Cetelem Körkép 2013.

DE ES IT PLUK SKBE FR PT CZHU RO

5
3

4
7

5
9

5
7

6
4

5
8

5
7

72

4
8

63

6
6 6
8

60

12 ország
átlaga

12 ország
átlaga



49 CETELEM KÖRKÉP 2013 - TANULMÁNY

Egészség, környezetvédelem, 
költségvetés… Vigyázz, kész, rajt!
A harcos aktivitás áramlatában a fogyasztók éberebben figyelik 
a márkákat, melyektől átláthatóságot, feddhetetlenséget és tisz-
tességes magatartást várnak el, és főként azt, hogy vásárlóik 
iránti „empátiáról” tegyenek tanúbizonyságot. Napjainkban a 
fogyasztók nagyon érzékenyek a márkák által közvetített üze-
netekre, ezért a márkáknak alkalmazkodniuk kell. 
A márkák társadalmi elkötelezettsége nagyban befolyásolja a 
fogyasztókat, amikor egy bizonyos márkát kiválasztanak a többi 
márkával szemben. Az európai fogyasztók a kontinens makro-

gazdasági kontextusa miatt is 
jelentőséget tulajdonítanak a márkák 
társadalmi felelősségvállalásának.
Emlékeztetőül megemlítendő, hogy 
2011-ben az európai polgárok 10,2%-a volt 
munka nélkül szemben a 2008-as 7,4%-os 
aránnyal. Ebből adódik, hogy az európaiak 
61%-a kíséri egyre növekvő figyelemmel 
kiválasztott márkáik társadalmilag felelős 
magatartását.

Kelet-Európában a fogyasztók 81%-a szeretne lehetőség szerint 
a termelőktől vásárolni. Az előrejelzések szerint a románok ra-
gaszkodnak majd legkevésbé a nagyáruházakhoz és az egyszerű 
üzletekhez: 91%-uk a termelőknél fog bevásárolni, ekképp füg-
getlenedve a kereskedőktől. A nyugat-európai fogyasztók  
bizonytalanabbak az elosztói hálózatoktól való elválás tekinte-
tében. 
Noha ma az európai polgárok 55%-a vásárolt már termelőtől, az 
elkövetkezendő években 10 fogyasztóból 8 fog így cselekedni. 
Az európaiak tehát szilárd elhatározással közelednek a 
termelőkhöz, de azért nem mentesítik az üzleteket. 
A szándék megvan, és a tendencia bizonyára tovább erősödik 
az elkövetkezendő években. Csak az a kérdés, vajon az európai 

fogyasztók milyen gyakorisággal vásárol-
nak majd inkább a kistermelőknél, mint 
az áruházakban. Messze van még az az 
idő, amikor kihirdethetjük a kereskedők 
bukását: az európai polgárok még ra-
gaszkodnak hozzájuk, főleg Nyugat-
Európában, de a magatartásformák vál-
toznak, és a fogyasztók egyre többféle 
kereskedelmi csatornát fognak kipróbál-
ni. 50. ábra

Kereskedők 
kontra 
termelők

Az elkövetkezendő 
években az 
európai fogyasztók 

75%-a
fog szívesebben 
vásárolni 
közvetlenül a 
termelőktől.
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50. ábra  -  GONDOLJA-E, HOGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN A LEHETŐ LEGTÖBBET VÁSÁROL TERMELŐKTŐL, 
 A KERESKEDŐK MEGKERÜLÉSÉVEL? 
(„ Mindenképpen” és „Valószínűleg” válaszok százalékában) 
Forrás: Cetelem Körkép 2013. 
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51. ábra  -  AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN MENNYIRE LESZNEK FONTOSAK AZ ÖN SZÁMÁRA AZ ALÁBBI  
INDOKOK EGY-EGY MÁRKA KIVÁLASZTÁSAKOR?

(„ Mindenképpen” és „Valószínűleg” válaszok százalékában) 
Forrás: Cetelem Körkép 2013. 

Termékei vagy 
szolgáltatásai jó 
ár/érték arányt 

biztosítanak 
számomra

A márka elkötelezett 
az országomban 
a foglalkoztatás 

szintjének fenntartása 
mellett

A márka fejlődése 
közben figyelmet 

szentel a környezet-
védelemre is

72

Tudom, honnan 
származnak a márka 

által felhasznált 
alapanyagok, és 

hogyan készülnek  
a márka termékei

A márka figyelmet 
szentel olyan 

közegészségügyi 
problémáknak, mint a 

túlsúlyosság

A márka termékei 
vagy szolgáltatásai 
valóban eltérnek a 
versenytársakéitól
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A márkaválasztásban a cégek társadalmi 
elkötelezettsége a második helyet fog-
lalja el, megelőzve a környezetvédelmi 
szempontot. Végső soron a felelős fo-
gyasztás mindenekelőtt kollektív és nem 
egyéni fogyasztás többé: a lakosok 
összefognak, hogy szankcióval sújtsák 
azokat a cégeket, akik nem törődnek 
országuk foglalkoztatottsági helyzetével. 
Az elektromos energia fogyasztás figye-
lemmel kíséréséhez és a hulladékterme-
lés csökkentéséhez hasonló mindenna-

pokban alkalmazott ökológiai ambíciók önmagukban nem 
bizonyulnak elégségesnek és a foglalkoztatottság kérdése 
mögött sorakoznak fel. 
A helyi piacok és a termelőkkel kialakított közvetlen kapcsola-
tok is nagy szerepet játszanak a fogyasztók választásaiban.
A fogyasztók végül nem a márkák összehasonlításával válasz-
tanak, inkább az átláthatóbbnak és becsületesebbnek tűnő 
márkák felé fordulnak. A márkák nem elégedhetnek meg többé 
marketingfogásokkal kialakított kommunikációjukkal, ehelyett 
meg kell érteniük a fogyasztók lelkiállapotát és be kell bizonyí-
taniuk, hogy az általuk képviselt értékek összhangban vannak 
a fogyasztók értékrendszerével. 51. ábra

„A márkák nem elégedhetnek meg többé 
marketingfogásokra épülő kommunikációjukkal.”



Zárószó
Márkák és kereskedők: hogyan alkalmazkodjanak 
az alternatív fogyasztáshoz?

A maradi, tájékozatlan és befolyásolható fogyasztó képe már a múlté. A válságba és a költségvetési 
problémákba belefáradt, ugyanakkor az internetnek köszönhetően kiváló kiadásoptimalizáló eszközökkel 
rendelkező fogyasztó kezébe veszi fogyasztása irányítását. A hagyományos kereskedői hálózatokat 
áthágva igyekszik közelebb kerülni a termelőkhöz, és a márkákat is változásra készteti, hiszen azt várja 
el tőlük, hogy cselekedjenek a felelősebb fogyasztás elősegítése érdekében. Kötelezettséget vállal, 
szabályait maga diktálja, követelményeit formába önti. A közvetítők kiiktatása is az alternatív fogyasztó 
elvei közé tartozik. Ilyen körülmények között vajon milyen szerep jut a kereskedőknek? A nehéz helyzetbe 
került eladók visszanyerhetik a fogyasztók kegyeit… azzal a feltétellel, ha elfogadják az új játékszabályokat, 
és maguk is alternatív kereskedelmi modelleket kínálnak. A kereskedőknek új kihívással kell 
megküzdeniük: a termelő és a fogyasztó közötti egyszerű közvetítőből az alternatív fogyasztás 
elősegítőjévé kell válniuk. 
A lehetőségek tárháza széles és a kereskedők biztos ütőkártyákkal rendelkeznek, melyek lehetővé teszik 
számukra, hogy olyan új termékeket és szolgáltatásokat kínáljanak, amelyek jobban megfelelnek a 
különböző alternatív fogyasztási áramlatoknak. 
Ezt kiválóan illusztrálja a használt árucikkek eladása. Egyes márkák áruházi osztályokat létesítenek a 
használtcikkek számára. Mivel napjainkban a bútor és a háztartási gép szegmensek teszik ki a 
magánszemélyek között az interneten bonyolított használt termék eladások legnagyobb részét, 
elérkezett az idő a kereskedők számára, hogy ők is beékelődjenek e folyamatokba és az alternatív piacok 
szereplőivé váljanak.
Ily módon, mivel a jövő alternatív fogyasztásának egyik alapelve a birtoklás visszaszorítása, a márkák és 
kereskedők számára hiteles választást jelenthet, ha szolgáltatásokat és nem termékeket értékesítenek. 
A jövő mobilitásában egyre nagyobb szerephez jutó szervezett autómegosztással a gépjármű szektor 
nyújt iránymutatást e tekintetben. Napjainkban magánszemélyek és kisvállalkozások az internet 
segítségével újfajta kínálatot teremtettek, de a növekvő igények szervezést és rendszerezést igényelnek. 
A szükséges méretű hálózattal és tapasztalattal rendelkező kereskedők minden bizonnyal kiveszik 
részüket az újszerű szolgáltatások kialakításában.
A márkáknak is hasonlóan jelentős kihívásokkal kell megküzdeniük. Kötelesek maradéktalanul figyelembe 
venni a bizalmatlan fogyasztók társadalmi és környezetvédelmi felelősségvállalásra irányuló 
követelményeit. 
Új, alternatív szolgáltatások kínálatának létrehozásával kell segíteniük a fogyasztókat a másfajta 
fogyasztási módok keresésében: kétségkívül ebben rejlenek a kereskedők jövőbeli növekedési 
lehetőségei. Mint minden változás, az alternatív fogyasztás is értelmezhető a meglévő modellekre ható 
fenyegetésként is. Valójában azonban egyedülálló alkalomról van szó mindazok számára, akik képesek 
az európai polgárok törekvéseinek megfelelő szolgáltatásokat nyújtani.



A teljes tanulmány megtalálható honlapunkon: 
www.cetelem.hu/cetelem/korkep

Kövesse a Cetelem Körkép híreit a 
Twitteren: @obs_cetelem.

Lépjen kapcsolatba Flavien Neuvy-vel,
a Cetelem Körkép vezető munkatársával:

flavien.neuvy@cetelem.fr - Tel.: 33 (0)1 46 39 10 68.

www.observatoirecetelem.com
10

0 
64

67
9 

N
Te

rv
ez

és
:  

   
   

   
   

   
   

   
 –

 1
18

30
 • 

Sz
er

ke
sz

tő
i h

oz
zá

já
ru

lá
s:

 L
uc

 C
ho

rb
on

ni
e 

• F
ot

ók
: ©

N
ils

 H
en

rik
 M

ue
lle

r/
cu

lt
ur

a/
C

or
b

is
, ©

Ph
ili

p
p

e 
G

at
w

ar
d


