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Výdavky domácností v roku 2030 
 

Za posledných 50 rokov sa výrazne zmenili zvyklosti domácností v smerovaní ich výdavkov. Tento 

trend bude naďalej pokračovať vzhľadom na meniace sa osobné priority a preferencie. Výzvou pre 

biznis je nutnosť nájsť prístup, ako využiť tieto meniace sa zvyklosti vo svoj prospech. 

  

Podrobná štúdia, ktorú sme uskutočnili vo Veľkej Británii, zistila, že v roku 1963 domácnosti minuli 

24,1% svojich príjmov na potraviny, 8,4% na alkohol a tabakové výrobky a 13,5% na bývanie a 

energie. V roku 2030 bude odhadované zloženie výdavkov nasledujúce: 6,4% (2012: 9,2%) na 

potraviny, 2,6% (2012: 3,6%) na alkohol a tabakové výrobky a 30 % (2012: 26%) na bývanie 

a energie. 

 

V období spomalenia hospodárskeho rastu, v rokoch 2007 až 2012, rástli príjmy domácností v 

priemere len o 0,6% ročne, zatiaľ čo počas desiatich rokov pred rokom 2007 rástli o 1,2% ročne. V 

dôsledku toho mali domácnosti menej peňazí na voľné použitie a pomerne viac minuli na bývanie, 

energie a potraviny. Táto zmena zvyklostí v spotrebiteľských výdavkoch domácností však bola 

spôsobená skôr ekonomickými podmienkami ako dlhodobým trendom v oblasti výdavkov domácností.  

 

Spomalenie hospodárskeho rastu vytvorilo takzvaných „smart“ spotrebiteľov, ktorí sa vo zvýšenej 

miere snažia minimalizovať plytvanie v domácnostiach a využívajú internet v snahe nájsť čo najlepšiu 

ponuku. Pre podniky to znamená príležitosť nastaviť sa tak, aby ponúkali spotrebiteľovi to, o čo má 

záujem a takým spôsobom, akým si to spotrebiteľ želá. Tu nestačí len zobrať existujúci podnikateľský 

model a vypracovať digitálnu stratégiu, ale je potrebné vypracovať komplexnú podnikateľskú stratégiu 

pre digitálny vek. 

 

S postupným zlepšovaním hospodárskej situácie sa vrátia späť aj spotrebné návyky, ktoré nadviažu 

na dlhodobý trend. Domácnosti budú vynakladať pomerne viac peňazí na bývanie, rekreáciu a kultúru, 

komunikáciu a v dôsledku oživenia pôžičiek aj na finančné služby. Situácia bude zložitá najmä pre 

tradičný maloobchod, pretože schopnosť prispôsobiť sa a udržať krok s meniacimi sa spotrebiteľskými 

trendmi bude preň doslova otázkou prežitia. 

 

 
Household spending in 2030 

 

Household spending habits have changed dramatically over the past 50 years and this will continue as 

personal priorities and preferences change. The challenge for business is how to position itself to take 

advantage of these changing spending habits. 

 

A detailed study we conducted in the UK found that back in 1963 households spent 24.1% of their 

income on food, 8.4% on alcohol and tobacco and 13.5% on housing and utilities. By 2030 the 

projected household spending pattern will be 6.4% (2012 9.2%) on food, 2.6% (2012 3.6%) on alcohol 

and tobacco and 30 % (2012 26%) on housing and utilities. 
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Household income grew only 0.6% on average per year during the economic slowdown between 2007 

and 2012, whereas it had grown 1.2% per year in the 10 years prior to 2007. The result is that 

households had less money for discretionary spending and spent proportionally more on housing, 

utilities and food. However, this change in spending habits was driven more by economic conditions 

rather than long term spending trends. 

 

The economic slowdown has created ‘Smart’ consumers who are increasingly trying to minimize their 

waste and are using the internet to find the best deals. The challenge for business is to organize itself 

so that it delivers consumers what they want and the way they want it. This is not about taking an 

existing business model and developing a digital strategy, it is about developing the entire business 

strategy for the digital age. 

 

As the economic situation improves in future years, spending patterns will revert back to follow the 

long term trends. This includes proportionally more spending on housing, recreation and culture, 

communications and financial services as borrowing picks up. The biggest challenge is for traditional 

retailers, for which it is really a question of survival as to whether they can adapt and keep up with the 

changing consumer spending trends. 


