
Trh PC klesol v roku 2011 viac, než sa
čakalo, a zotavenie nastúpi v porov-
naní s predchádzajúcimi predpo-
kladmi takisto pomalšie. V tomto roku
sa pokles zatiaľ iba zmierni a rast by
mal prísť až v roku 2013. Do roku
2016 by mal trh PC rásť priemerným
ročným tempom 12 percent. To je
však len súhrnný pohľad na všetky PC
platformy a v globálnej miere. Regio-
nálne rozdelenie ukazuje, že na vy-
spelých trhoch bude predaj PC
stagnovať a o rast sa zaslúžia prak-
ticky výhradne vznikajúce trhy, ako je
India a Čína. A pohľad na jednotlivé
platformy ukazuje, že trh desktopo-
vých PC bude vo výhľade štyroch
rokov prakticky stagnovať a o rast sa
tak bude starať len trh mobilných PC.

Paradoxne pritom práve pri trhu
mobilných PC analytici spoločnosti
Gartner opakovane znižujú odhad
rastu – aktuálna prognóza je už šiesta
v poradí, keď sa pôvodné predpoklady
ukázali ako príliš optimistické. Dôvo-
dov na postupné tlmenie optimizmu
je veľa; k najzávažnejším z nich pat-
ria pretrvávajúca ekonomická neis-
tota a konkurencia novo vznikajúcich
kategórií výpočtovej techniky, ako sú
pokročilé smartfóny, tablety a elek-
tronické čítačky.

Napriek opakovanému znižovaniu
odhadovaného tempa rastu by mal trh
mobilných PC rásť do roku 2016 prie-
merným tempom 16,7 percenta. Po-
diel tohto segmentu na celkovom trhu
PC by mal v uvedenom období stúp-
nuť zo súčasných približne 59 percent
na takmer 73 percent.

Čo sa slovenského trhu týka, po-
sledné známe údaje za prvý štvrťrok
2012 poukazujú na pokles dopytu.
Segmenty, ktoré dramaticky obme-
dzili investície do PC, sú tak firmy, ako
aj verejná správa. Prejavilo sa to na
skladbe predajov: na rozdiel od situá-
cie vo svete prevažujú na Slovensku
mobilné PC nad stolovými, čo sú ty-
pické preferencie individuálnych zá-
kazníkov.

Kľúčové inovácie tohto roka v ob-
lasti PC sú bezpochyby procesory Ivy
Bridge spoločnosti Intel a Windows 8
spoločnosti Microsoft.

Procesory Ivy Bridge využívajú 3D
tranzistorovú technológiu, čo umož-
nilo nielen znížiť energetické nároky
(čo bol hlavný cieľ vývoja), ale aj
zlepšiť výkonnosť v porovnaní s pred-
chádzajúcou generáciou Sandy Brid -
ge. Windows 8 je na rozdiel od
predchádzajúcich dvoch verzií ope-
račného systému Windows skutočne
nový operačný systém. Prináša úplne
nové používateľské rozhranie (Metro)
a nové programovacie prostredie
(WinRT). Prechod zo súčasnej gene-
rácie operačných systémov Microsoft
WinNT bude trvať rádovo desať rokov.

Ak sa však Microsoftu podarí udržať
drvivú väčšinu existujúcich zákazní-
kov, bude platforma WinRT reprezen-
tovať Windows na nasledujúcich 20 až
30 rokov.

Desktop PC
Produkcia desktopových PC v roku
2011 podľa údajov spoločnosti Gart-
ner klesla o 2,4 percenta. Na obdobie
2011 – 2016 Gartner predpokladá
stagnáciu trhu s priemerným ročným
tempom rastu len 0,4 percenta. Trh
bude prakticky saturovaný (výnimkou
sú nové trhy, ako je Čína alebo India)
a kľúčový dôvod na obstaranie
 desktopových PC bude iba náhrada
dosluhujúcich kusov.

Priemerná predajná cena plne vy-
baveného desktopového PC bude
v období do roku 2016 klesať prie-
merným ročným tempom 3,6 %
a v roku 2016 klesne na 430 dolárov.
To spolu s prakticky nerastúcim trhom
vytvorí ďalší tlak na výrobcov/dodá-
vateľov, aby zvyšovali efektivitu pro-
dukcie.

Podiel nákladov na polovodičové vy-
bavenie na predajnej cene klesne do
roku 2016 na priemerných 36,9 per-
centa (v roku 2011 to bolo 41,4 per-
centa). Dôvodom je, že ceny
polovodičových súčastí budú klesať
ešte rýchlejšie ako ceny finálnych pro-
duktov. Hlavným komponentom tohto
poklesu budú ceny pamäťových modu-
lov (DRAM), ktoré spolu s mikroproce-
sormi a súčiastkami špecifickými pre
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Desktop PC 
Predaj (mil. ks.) 143.1 141.7 145.6 148.1 151.2 155.7

Rast (%) -2.3 -1.0 2.8 1.7 2.1 2.9

Mobilné PC 
Predaj (mil. ks.) 209.5 226.5 266.5 314.4 368.7 423.2

Rast (%) 2.5 8.2 17.6 18.0 17.3 14.8

PC (všetky)
Predaj (mil. ks.) 352.6 368.2 412.1 462.5 519.9 578.9

Rast (%) 0.5 4.4 11.9 12.2 12.4 11.3

Vyhliadky predaja PC do roku 2016 – globálne

Zdroj: Gartner (máj 2012)

Trh PC potiahnu predovšetkým
notebooky
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konkrétne aplikácie (application-speci-
fic standard products, ASSP) tvorí vyše
80 % hodnoty polovodičového obsahu
desktopových PC.

Bežné mobilné PC
Produkcia mobilných PC prekonala
produkciu desktopových PC v roku
2010 a odvtedy je hnacím motorom
celého trhu PC. V roku 2011 vzrástol
trh bežných mobilných PC (do ktorých
Gartner nepočíta mininotebooky)
o 8,9 %, v roku 2012 to má byť podľa
prognóz spoločnosti Gartner o 17,4
percenta a do roku 2016 Gartner
predpokladá priemerné tempo rastu
18,4 percenta. Hlavné dôvody tohto
rastu budú prudký pokles cien a aj
skutočnosť, že zákazníci si budú mo-
bilné PC zaobstarávať ako náhradu
desktopových PC.

Napriek solídnemu rastu segmentu
mobilných PC treba poznamenať, že
analytici Gartner v poslednom čase
výrazne upravili svoje odhady vývoja
tohto trhu smerom dole. Ukazuje sa,
že očakávania jednoducho boli pri-
veľmi optimistické. Popri bežných
a očakávaných tlakoch, ako je ekono-
mická neistota, sa objavil ďalší: pre-
dĺženie doby používania mobilných
PC. Zákazníci predlžujú cyklus nákupu
notebookov. Už teda neplatí dlho ne-
menné pravidlo, že firemní zákazníci
obnovujú notebooky po troch rokoch
a domácnosti po štyroch. Je to trend,
ktorý prichádza najmä zo Spojených
štátov a západnej Európy a jeho ko-
rene sú nielen v rozpočtových obme-
dzeniach, ale aj v súbežnom využívaní
ďalších zariadení, najmä smartfónov
a mediálnych tabletov. Skrátka, zá-
kazníci používajú svoje notebooky
menej, a tak im dlhšie vydržia.

Ceny bežných mobilných PC budú
do roku 2016 klesať rýchlejšie ako
ceny desktopových PC – podľa pro-
gnóz spoločnosti Gartner to má byť
priemerným tempom 5 % ročne.
V roku 2016 tak bude plne vybavené
PC tejto kategórie stáť 476 dolárov.
Znamená to, že cenová prirážka
oproti desktopovým PC sa zníži z 15
% v roku 2011 na 9,6 percenta.

Podiel nákladov na polovodičové
vybavenie na predajnej cene plne vy-
baveného bežného mobilného PC
klesne medzi rokmi 2011 a 2016 z 32
na 29,5 percenta.

Za pozornosť v segmente bežných
mobilných PC stojí predovšetkým
subsegment ultrabookov, ako aj ar-
chitektúra ARM.

Ultrabooky
Čo sa ultrabookov týka, masívna pod-
pora Intelu síce prilákala záujem zá-

kazníkov, ale ten je pre vysokú cenu
len obmedzený. Aby sa ultrabooky
mohli stať zásadnou časťou ponuky
mobilných PC, musia k existujúcej zá-
kladnej funkcionalite pridať väčšiu va-
riabilitu dizajnu a inovatívny operačný
systém, a to všetko bez cenovej pri-
rážky. Tieto podmienky aktuálne roz-
hodne nie sú splnené, ale ako ukázal
veľtrh Computex, v dohľadnom čase
dorazí na trh vlna inovácií. Ide predo-
všetkým o nové čipy s kódovým oz-
načením Ivy Bridge, vyrábané 22 nm

Tržby dodávateľov
(mil. USD)

Počet kusov 
(tis.)

Výdavky zákazníkov
(mil. USD)

Value-Added Reseller 1 016 0 1 117

Dílerský reťazec 2 520 3 762 2 712

Telco operátori - retail 84 188 96

Špecializované PC obchody 1 665 2 605 1 815

Lokálni díleri 4 752 7 711 5 172

Nepriamy elektronický predaj 388 621 430

Maloobchodné reťazce 3 916 6 913 4 286

Priamy predaj (outsourcovaný) 939 1 619 941

Priamy predaj - retail 691 964 691

Priamy elektronický predaj 1 116 1 676 1 120

Tab.: Predaj PC v regióne EMEA - rozdelenie podľa odbytových kanálov

Značka Typ 2011 Q1 2012 Q1 Zmena

HP

Stolové 5592 11298 102%

Mobilné 11926 13321 12%

Spolu 17518 24619 41%

ASUS

Stolové 195 321 65%

Mobilné 15616 12085 -23%

Spolu 15811 12406 -22%

Lenovo

Stolové 988 171 -83%

Mobilné 3593 7021 95%

Spolu 4581 8731 91%

Acer

Stolové 98 604 516%

Mobilné 5817 6124 5%

Spolu 5915 6728 14%

Dell

Stolové 2026 1413 -30%

Mobilné 3737 2504 -33%

Spolu 5763 3917 -32%

Ostatní

Stolové 12128 3017 -75%

Mobilné 6648 3679 -45%

Spolu 18776 6696 -64%

Spolu PC

Stolové 21027 16824 -20%

Mobilné 47337 44734 -5%

Spolu 68364 61558 -10%

Tab.: Predaj PC na Slovensku - rozdelenie podľa typu

Zdroj: Gartner

Pozn.: Údaje za prvý kvartál 2012, počty predaných PC
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technológiou, ale aj o dotykové di-
spleje alebo nové dizajnové riešenia.
Dodávatelia predstavili ultrabooky
s odnímateľnou klávesnicou alebo od-
nímateľným displejom, s vysúvacou
klávesnicou, s netradičným formátom
displeja (napr. 21:9) alebo s dvoma
displejmi. Očakáva sa, že do konca
roka dorazí na trh takmer 15 nových
modelov ultrabookov. Niektoré z nich
navyše budú cenovo relatívne atrak-
tívne (okolo 700 dolárov). Súbežne
s tým očakávame mohutné marketin-
gové kampane tak zo strany Intelu
a dodávateľov, ako aj v súvislosti
s Windows 8. Či sa zákazníci nechajú
presvedčiť na masívnu náhradu do-
sluhujúcich notebookov, to zďaleka
nie je isté.

Architektúra ARM
Pokiaľ ide o architektúru ARM, prebie-
hajú intenzívne rokovania medzi do-
dávateľmi mikroprocesorov ARM
a dodávateľmi PC. Počnúc rokmi 2013
a 2014 začne táto architektúra tvoriť
významnú časť trhu mobilných PC. Či
dôjde k prelomeniu dominancie archi-
tektúry x86 na trhu PC, to sa ešte len
uvidí. Na jednej strane je architektúra
x86 limitujúci faktor pre skutočnú
mobilitu (predovšetkým pre vysoké
energetické nároky), na druhej strane
používatelia vyžadujú aj pri mobilných
zariadeniach možnosti tradičného PC
vrátane schopnosti prevádzkovať na
nich tradičné aplikácie. 

Mininotebooky
Trh mininotebookov začal prekvitať
v druhom polroku 2008, keď začína-
júca ekonomická kríza prinútila zá-
kazníkov obrátiť pozornosť
k lacnejším alternatívam klasických
notebookov (ktoré vtedy navyše boli
ešte veľmi drahé). Od nástupu iPadu
na trh v roku 2010 sa však záujem
zákazníkov začal presúvať k mediál-
nym tabletom.

V roku 2011 klesol podľa dát spo-
ločnosti Gartner trh mininotebookov
o 29 percent a prudký pokles (podľa
prognózy Gartneru priemerným tem-
pom vyše 25 percent) bude pokračo-
vať v celom sledovanom období do
roku 2016. Dôvodom je nejasná po-
zícia mininotebookov v očiach zákaz-
níkov: tí ich vnímajú skôr ako lacnú
alternatívu k mobilným PC, čo je
v rozpore s pôvodnými zámermi do-
dávateľov (využitie prevažne na we-
bové služby). Preto mininotebooky
súťažia nielen s mediálnymi tabletmi,
ale aj s tradičnými notebookmi.

Pokles záujmu o mininotebooky
a len veľmi obmedzená možnosť pre
dodávateľov konkurovať inak ako len
cenou povedie k poklesu cien. Ten
bude ešte rýchlejší než pri desktopo-
vých PC aj notebookoch/ultraboo-
koch: Gartner predpokladá priemerné
ročné tempo 6,9 % - na 198 dolárov
v roku 2016.

Mediálne tablety
Nástup iPadu a jeho rýchly úspech
prilákal záujem širokého spektra do-
dávateľov. Niektorí z nich zaznamenali
v roku 2011 rýchlejší rast ako Apple,
ale ich podiel na trhu je s výnimkou
Samsungu zatiaľ úplne marginálny.
V období do roku 2016 nie je na ob-

zore nič, čo by ohrozilo jednoz-
načnú dominanciu iPadov na trhu

mediálnych tabletov (hoci ta-
blety s Androidom a ohláse-

nými Windows 8 porastú
v percentuálnom vyjadrení rý-
chlejšie).

Vývoj trhu potvrdzuje predpoklad
Gartneru, že mediálne tablety nie sú
alternatívou k notebookom. Kanibali-
zujú nanajvýš trh mininotebookov
(ani tam však nie sú hlavným dôvo-
dom odlivu zákazníkov), ale pre kla-
sické notebooky sú skôr doplnkom.

V roku 2011 vzrástol trh mediál-
nych tabletov podľa dát Gartneru
o 270 percent. Rast sa v nasledujú-
cich rokoch spomalí a do roku 2016
by mal dosiahnuť priemerne 41 %
ročne. Priemerné tempo rastu table-
tov s operačným systémom iOS má
byť 33,5 %, tablety s ostatnými ope-
račnými systémami by mali rásť prie-
merne o 58 % ročne. V roku 2016 by
mala produkcia mediálnych tabletov
dosiahnuť 370 miliónov kusov, teda
86 % predpokladanej produkcie bež-
ných mobilných PC.

Ceny mediálnych tabletov by mali
do roku 2016 klesať tempom 7 %
ročne (na priemerných 186 dolárov).
Pokles cien mediálnych tabletov by
mal byť rýchlejší než pri ktorejkoľvek
PC platforme. Hlavným dôvodom po-
klesu bude nárast trhového podielu
tabletov s operačným systémom An-
droid; výrobcovia týchto tabletov
budú musieť vzájomne konkurovať
cenou, čo bude mať devastujúci
dosah na ich marže.

Podiel nákladov na polovodičové
vybavenie na predajnej cene mediál-
nych tabletov klesne do roku 2016 zo
súčasných 34,6 % na 29,4 percenta.
Podiel mikroprocesorov, pamäťových
modulov (DRAM) a súčiastok špecific-
kých pre konkrétne aplikácie (appli-
cation-specific štandard products,
ASSP) na hodnote polovodičového ob-
sahu mediálnych tabletov klesne zo
súčasných 68,5 % na 60 percent.
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