
Comunicat de presă

T3 2012: Sectorul telecom creşte, 
electrocasnicele scad
Rezultatele GfK TEMAX® România în cel de-al treilea trimestru a 
lui 2012
Bucure ti, 16 nș oiembrie 2012 – Pia a bunurilor de folosin ăț ț  
îndelungată din România a înregistrat o u oară scădere în celș  
de-al treilea trimestru din 2012. Vânzările din T3 2012 au 
însumat 337 de milioane de euro, cu 1.3% sub valoarea de anul 
trecut. 

Încă o dată, rezultatele pie elor monitorizate de TEMAX® România au fostț  
mixte. Comparativ cu aceea i perioadă a anului trecut, vânzările au fostș  
mai bune pentru sectoarele Telecom, Imprimante i Multifunc ionale iș ț ș  
Electronice. Pia a de IT a fost relativ stabilă, în timp ce sectorul Foto aț  
înregistrat o scădere rapidă fa ă de ratele de cre tere din prima parte aț ș  
anului. Electrocasnicele mici nu au performat prea bine (-7.0%), iar 
electrocasnicele mari au avut încă un trimestru dificil, scăzând cu 9.9%.

Evolu ia vânzărilor pentru bunurile de folosin ă îndelungată înț ț  
România

Sursa: GfK TEMAX® România, GfK 
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Telecomunicații: Gama variată de smarphone-uri a contribuit la 
creşterea valorică a sectorului

Valoarea totală a pieţei de telefoane mobile şi smartphone-uri a înregistrat 
în al treilea trimestru al anului 2012 o cre tere semnificativă de 12.3%ș  
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2011, însumând 53 milioane de 
euro. 

Datorită portofoliului variat de produse, segmentul de telefoane smartphone 
a reu it să determine o creştere a valorii pieţei de telecom. De i piaţa esteș ș  
dominată de telefoanele ce încorporează sistemul de operare Android, s-a 
constat o creştere i pentru cele cu Windows Phone.  ș

Telefoanele de tipul mobilephones rămân dominante în ceea ce prive teș  
volumul pe pia a totală de telecom i în trimestrul al treilea al anului 2012.ț ș

Piaţa de imprimante şi multifuncţionale: Cre te valoarea vș ânzărilor de 
imprimante “single function”

Piaţa de imprimante şi multifuncţionale rămâne stabilă în jurul valorii de 7 
milioane de euro i în cel de-al treilea trimestru al anului 2012, înregistrândș  
o cre tere de 5.1% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior.ș  
Cre terea a fost asigurată deopotriva de cre terea pie ei de imprimanteș ș ț  
“single function” (+9%), dar i de cea a pie ei de multifuncţionale (+4%).ș ț  
Echipamentele ce încorporează tehnologia laser rămân pe un trend 
ascendent în timp ce valoarea vânzărilor de produse cu tehnologie inkjet 
continuă să scadă. 

Cre terea s-a manifestat cu precădere în sectorul achizi iilor corporate, darș ț  
segmentul consumatorilor casnici a înregistrat i el o valoare u or pesteș ș  
cea din T3 2011.

Electronice: O pia ă a televizoarelorț  

Vânzările din T3 2012 au marcat încă un trimestru bun pentru sectorul 
electronicelor. În cel de-al treilea trimestru vânzările totale au crescut cu 
3.5%, valoarea totală a pie ei de electronice fiind de 60 milioane de euro.ț

Se poate spune că încă o dată cea care aduce valoare adăugată pe pia aț  
de electronice este aceea i categorie. Astfel, 50 milioane de euro au venitș  
doar din vânzările de televizoare plate. Televizoarele plate de dimensiuni 
medii (32 inch) încă reprezintă aproape jumătate din vânzările de LCD-uri, 
men inând o dinamică pozitivă. Totu i, ritmul de cre tere pentru acestț ș ș  
segment este mai lent comparativ cu diagonalele mai mari. O treime din 
vânzări, în valoare, reprezintă televizoarele cu diagonala ecranului mai 
mare de 40 inch. Performan a segmentelor 3D i Smart TV impulsioneazăț ș  
pia a de LCD-uri cu diagonala mai mare, în contrast cu Plasma, undeț  
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vânzările modelelor cu aceste inova ii sunt mai degrabă scăzute iț ș  
stagnante.

În concluzie, performan a stabilă a întregului sector poate fi atribuităț  
evolu iilor pozitive de pe pia a televizoarelor plate. Acest lucru arată căț ț  
pentru restul electronicelor, vânzările sunt încă slabe i în scădere. Dacăș  
pia a de electronice va continua pe acela i trend i în T4 2012, atunciț ș ș  
televizoarele vor fi încă o dată cele care vor salva situa ia; poate cu oț  
revenire timidă a segmentului de audio.

IT:  Perifericele şi tabletele asigură stabilitatea sectorului 

În al treilea trimestru al lui 2012 pia a de IT a rămas pe un trendț  
descrescător fa ă de aceea i perioadă a anului trecut. Înregistrând oț ș  
valoare de 96 milioane de euro, valoarea vânzărilor din sectorul IT a fost cu 
1.1% sub cea din T3 2011. Categoria de produse care a înregistrat cea mai 
mare scădere a fost cea a monitoarelor, urmată de calculatoarele desk 
computing şi camerele web. Laptopurile au rămas încă sub valoarea din 
acela i trimestru al anului 2011. Cre teri importante faţă de T3 2011 auș ș  
înregistrat tastaturile şi mau ii. Vânzările de tablete continuă sa crească şiș  
în acest trimestru.

Foto: Cădere rapidă 

Evolu ia bună aț  vânzărilor din categoria foto care a început încă din prima 
parte a anului, pozi ionând acest sector pe un drum ascendent, s-aț  
terminat brusc în T3 2012. Vânzările de camere foto digitale i rame fotoș  
digitale au scăzut cu 2%. Valoarea totală din T3 2012 a fost 12 milioane de 
euro, la fel ca în T2 2012.

Camerele foto compacte au fost cele care au scăzut cu 9%, septembrie 
fiind în mod special o lună foarte slabă prin prisma unei cereri mai scăzute 
decât în lunile anterioare i a unui număr mai redus de promo ii. Segmentulș ț  
compactelor care costă mai pu in de 100 EUR a fost cel mai afectat înț  
acest trimestru.

În ceea ce prive te D-SLR-urile, dinamica este încă una pozitivă, cu toateș  
că cre terea acestui segment se află la jumătate din performan a din T2ș ț  
2012. Aparatele mirrorless, segment în cre tere în ările vestice,ș ț  
înregistrează încă vânzări nesemnificative în România.

Dacă pia a foto va continua pe acela i trend i în următoarele luni, va fiț ș ș  
nevoie de o lună decembrie foarte puternică, cu o multitudine de activită iț  
promo ionale, pentru a men ine următorul trimestru într-o dinamicăț ț  
pozitivă.

SDA:  Vremuri dificile

Categoria electrocasnicelor mici a avut în 2012 un al treilea trimestru dificil, 
cu vânzări totale în scădere cu 7% comparativ cu aceea i perioada a anuluiș  
trecut, ajungând la un total de 25 milioane de euro.

3



Vânzările au fost afectate negativ de performan a multor grupe de produse,ț  
dar mai ales de cele cu scădere de două cifre cum ar fi aparatele pentru 
prepararea alimentelor, storcătoarele de fructe i legume i uscătoarele deș ș  
păr. În cazul aparatelor pentru prepararea alimentelor, toate segmentele au 
contribuit la declinul sectorului.

În ciuda scăderii vânzărilor de aspiratoare, din cauza performan ei negativeț  
a celor cu sac, a existat o cre tere a celor fără sac.ș

Cre teri semnificative se regăsesc la categoria de aparate pentruș  
prepararea băuturilor calde. Cu excep ia filtrelor de cafea, vânzările deț  
ma ini de cafea i espresso au înregistrat cre teri în perioada iulie-ș ș ș
septembrie 2012. Consumatorii români preferă ma inile de cafea careș  
folosesc capsule sau pad-uri i cele fullautomatic. Aceste decizii au fostș  
influen ate i de scăderea pre urilor.ț ș ț

Vânzările de aparate de ras i epilat au fost impulsionate de epilatoare,ș  
care dau dovadă de o u oară recuperare în T3 2012 fa ă de T3 2011.ș ț

Electrocasnice mari: Încă pe un trend descrescător

Sectorul electrocsnicelor mari a scăzut cu 9.9% în valoare în T3 2012 
comparativ cu acela i trimestru a lui 2011ș  înregistrând 84 milioane de euro. 
Chiar dacă septembrie 2012 a scăzut doar u or fa ă de anul trecut,ș ț  
vânzările slabe din iulie 2012 i august 2012 de pe majoritatea pie elor deș ț  
electrocasnice mari au influen at foarte mult performan a acestui trimestru.ț ț

Similar cu celelalte evolu ii trimestriale, i în T3 2012 pie ele de aragazuri,ț ș ț  
frigidere i ma ini de spălat rufe trec prin vremuri dș ș ificile, înregistrând rate 
de scădere de două cifre. Declinul acestor pie e mari, -12% în medie, esteț  
cauzat în mare parte de scăderi importante în cererea consumatorilor 
(unită i vândute), pre ul mediu diminuându-se cu nu mai mult de 5% înț ț  
acest trimestru fa ă de T3 2011. Pie ele mai mici, cuptoare, plite iț ț ș  
uscătoare de rufe, i-au continuat evolu ia pozitivă, în timp ce pia a deș ț ț  
ma ini de spălat vase stagnează. În concluzie, pia a electrocasnicelor mariș ț  
de sine stătătoare pierde teren, în timp ce segmentul incorporabilelor cre teș  
cu aproximativ 6% în valoare în T3 2012 fa ă de T3 2011, reprezentândț  
11% din valoarea pie ei de electrocasnice mari.ț

Sumar în format tabelar
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Sursa: GfK TEMAX® România, GfK 

Studiul

GfK Temax® este un indice utilizat de GfK Retail and Technology pentru a 
monitoriza  pie ele  bunurilor  de  folosin ă  îndelungată.  Rezultatele  suntț ț  
bazate pe studiile desfă urate regulat pe panelul de retail al GfK. Panelulș  
de retail cuprinde date de la peste 390,000 de puncte de vânzare la nivel 
mondial.  Începând  cu  Februarie  2009,  GfK  Retail  and  Technology 
calculează indicele GfK TEMAX® la nivel interna ional, în peste 30 de ări.ț ț  
Este  primul  indice  care  include  toate  pie ele  bunurilor  de  folosin ăț ț  
îndelungată în ări diferite. Toate rapoartele şi comunicatele de presă sunt,ț  
de asemenea, disponibile la www.gfktemax.com.

Dacă sunt  citate informa ii  din prezentul  comunicat  de presă sau de peț  
www.gfktemax.com, GfK TEMAX® trebuie indicat explicit ca sursă.

Grupul GfK 

GfK este una dintre cele mai mari companii de cercetare de pia ă din lume,ț  
cu 11,500 de exper i care lucrează pentru a descoperi noi informa ii despreț ț  
cum oamenii trăiesc, gândesc i cumpără, în peste 100 de pie e, în fiecareș ț  
zi. GfK inovează constant i utilizează cele mai noi tehnologii i cele maiș ș  
inteligente  metodologii  pentru  a  le  oferi  clien ilor  săi  cea  mai  clarăț  
în elegere despre cei mai importan i oameni din lume: clien ii lor. În 2011,ț ț ț  
vânzările GfK au fost de 1,37 miliarde EUR. 

Pentru mai multe detalii, vizita i  ț www.gfk.com sau urmări i GfK pe Twitter:ț  
www.twitter.com/gfk_group. 
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