Trendul pe piata din UE
La fel ca în multe alte sectoare, pandemia de COVID-19 a dus la scăderea veniturilor de
pe piață în sectorul jocurilor de noroc din Europa în 2020 și 2021, comparativ cu anii
precedenți, și a accelerat o tendință de creștere preexistentă a industriei de gaming online.
Veniturile totale ale pieței de jocuri de noroc din Europa vor crește cu 7,5% în acest an
pana la 87,2 miliarde EUR venit brut (GGR), datorită creșterii cu 19% a pieței online la
36,4 miliarde EUR GGR (41,7% din totalul jocurilor de noroc), dar nu vor compensa
scăderile de 13 % ale activității de jocuri de noroc land-based din Europa.
O crestere marginală la 50,8 miliarde EUR pentru jocurile de noroc land-based (58,3%
din totalul jocurilor de noroc) GGR din jocurile de noroc în 2021, o creștere de 0,4% față
de nivelurile din 2020, din cauza pandemiei care continuă să restrângă activitatea de
jocuri de noroc land-based in multe țări Europene.

Creșterea online a pieței Europene continuă, se așteaptă ca aceasta să fie accelerată de
pandemie, iar GGR -ul online estimat să crească cu aproximativ 9% anual și să atingă
41% din veniturile totale din jocurile de noroc din Europa până în 2026, față de o cotă de
26% în 2019. Tendința care se așteaptă in continuare este utilizarea în creștere a
dispozitivelor mobile (telefoane și tablete) pentru jocurile de noroc online, ponderea
pariurilor de pe dispozitive mobile în acest an urmând să reprezinte pentru prima dată
majoritatea (50,5%) din totalul pariurile online din Europa și se estimează că va ajunge
la 61,5% până în 2026.

•

ponderea online din totalul veniturilor

Membrii Asociaţiei Europeane de Jocuri şi Pariuri (EGBA- 27 țări + UK) reprezintă acum
36% din veniturile europene din jocurile de noroc online.
Tendința de creștere a pieței europene a jocurilor de noroc online continuă, dar rămâne
loc semnificativ pentru dezvoltarea online pentru tări precum Franța, Germania, Italia și
Spania, unde ponderea online a pieței totale a jocurilor de noroc este încă relativ scăzută,
în ciuda faptului ca piețele online din aceste ţări sunt relativ mature. Odată cu această
creștere vine și responsabilitatea de a asigura o piața online bine reglementată unde
operatorii să utilizeze cele mai noi tehnologii online pentru a promova o cultură mai
sigură a jocurilor de noroc.

Venituri:

•

10,9 miliarde EUR în GGR din jocurile de noroc online, reprezentând 36% din
veniturile totale din jocurile de noroc online din Europa.

•

Pariurile sportive au reprezentat 45,9% din GGR, urmate de cazinouri cu 42%.

Jucători:

•
•
•

Un total de 29 de milioane de jucători online.

S-au procesat 97,1 miliarde de pariuri/mize ale clienților (inclusiv bonusuri), cu o
valoare combinată de 179 de miliarde de euro.

Câștiguri de 168,1 miliarde EUR, cu o rată medie de revenire la jucător de 94,0%.

Pariuri sportive:

•

Ponderea pariurilor în joc a scăzut, iar pariurile înainte de meci reprezintă acum 54%
din GGR-ul pariurile sportive.

Licențe:

•

Un total de 234 de licențe de jocuri de noroc online în 19 țări europene, cu licențe
inclusiv în Republica Cehă și Portugalia.

