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Trh spotřební elektroniky profituje z evropského 
fotbalového šampionátu 

Výsledky průzkumu GfK TEMAX® západní Evropa za druhé 

čtvrtletí 2016 

Praha, 21. září 2016 – Ve druhém čtvrtletí 2016 vzrostl 

západoevropský trh technického spotřebního zboží ve srovnání s 

druhým čtvrtletím roku 2015 o 2,1 procenta. Růst tržeb byl 

zaznamenán u spotřební elektroniky, velkých domácích spotřebičů, 

malých domácích spotřebičů a sektoru telekomunikací. Ve všech 

ostatních sektorech tržby poklesly. Celkově vygeneroval 

západoevropský trh technického spotřebního zboží 48,3 miliardy eur. 

Západní Evropa: Technické spotřební zboží – tržby za jednotlivé 

sektory 

 

Zdroj: GfK TEMAX® 
Western Europe, GfK  

 

Spotřební elektronika    

Sektor spotřební elektroniky profitoval z evropského mistrovství ve fotbale 

EURO 2016. Ve srovnání s 2. kvartálem 2015 tržby za stejné období 2016 

vzrostly o 9,5 procenta a dosáhly 6,4 miliardy eur. 

Významný nárůst hodnoty prodejů zaznamenala Francie, kde pokračoval 

přechod od standardního rozlišení (SDTV) k vysokému rozlišení (HD) 

televizního signálu. To vyvolalo velký nárůst prodeje set-top-boxů. 
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Nadále rostl též segment audio produktů především zásluhou 

audiosystémů s připojením a bezdrátových reproduktorů s Bluetooth. 

Fotopřístroje 

Ve 2. čtvrtletí 2016 dosáhl sektor fotopřístrojů v západní Evropě hodnoty 

1,2 miliardy eur, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 

představuje pokles o 7,8 procenta. Finský, švédský a britský trh 

zaznamenaly jednociferný růst. 

Špičkové fotoaparáty a výměnné objektivy si vedly lépe, ale nedokázaly 

vykompenzovat výrazný pokles v segmentech levnějších a středně drahých 

přístrojů. 

Velké domácí spotřebiče 

Ve srovnání s druhým čtvrtletím 2015 tento sektor ve druhém kvartálu 2016 

celkově vzrostl o 5,1 procenta. 

Všechny země zapojené do průzkumu zaznamenaly ve 2. čtvrtletí 2016 v 

porovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst tržeb. V Nizozemí 

bylo dosaženo dvojciferného růstu, k němuž přispěly všechny skupiny 

produktů s výjimkou praček. 

Klíčovou kategorií západoevropského trhu velkých domácích spotřebičů 

byly sušičky prádla – jejich prodeje se celkově zvýšily o 16 procent. K 

dobrému výsledku přispěly rovněž vestavné spotřebiče, jejichž prodeje 

vzrostly o 6 procent. 

Malé domácí spotřebiče 

Ve druhém kvartálu 2016 byl u malých domácích spotřebičů zaznamenán 

růst o 3,5 procenta. V Dánsku, Francii a Španělsku došlo k dvojcifernému 

zvýšení prodejů. Všechny ostatní trhy vykázaly jednociferný růst s výjimkou 

Spojeného království, kde trh poklesl o 2,8 procenta. Celkově dosáhla ve 2. 

čtvrtletí 2016 hodnota prodeje malých domácích spotřebičů 3,8 miliard eur. 

Růst trhu byl tažen především prodejem akumulátorových tyčových 

vysavačů, plně automatických espres a elektrických ventilátorů. 

Informační technologie 

Tržby dosáhly ve 2. kvartálu 2016 zhruba 12,3 miliard eur, což znamená ve 

srovnání se stejným obdobím 2015 pokles o 2,8 procenta. 

Dramaticky se propadl především řecký trh (poklesl o více než 30 procent). 

Prodeje se snížily rovněž ve Spojeném království, a sice o 5,7 procenta. 

Naopak ve Francii a ve Finsku růst dosáhl 8,7 a 9,8 procenta. Přetrvávající 

ekonomická krize v Řecku a značná nejistota po britském referendu 

poptávku oslabily. 
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Telekomunikace 

Ve 2. čtvrtletí vzrostl telekomunikační sektor oproti stejnému období 2015 o 

3,8 procenta. S 12,3 miliardami eur jde o největší sektor v rámci 

technického spotřebního zboží. Tržby rostly v celé západní Evropě kromě 

Dánska, Řecka a Finska. 

Tržní podíl chytrých telefonů (s displejem 5 palců a více) se ve 2. kvartálu 

2016 výrazně zvýšil – až na 60 procent. Současně vzrostl tržní podíl high-

end smartphonů (za více než 500 eur), a sice na 35 procent. 

Kancelářská technika a spotřební materiál 

Pokles o 1,4 procenta ve 2. kvartálu 2016 znamená, že sektor kancelářské 

techniky v porovnání se stejným obdobím 2015 nadále oslabuje. Přesto 

však byl zaznamenán zdravý růst v Rakousku (o 7,6 procenta), 

Portugalsku (o 4 procenta) a v Německu (o 3,5 procenta). 

Na druhou stranu v Nizozemí a v Belgii došlo ve 2. čtvrtletí 2016 k 

významnému poklesu tržeb. 

Reporty GfK TEMAX® pro každou ze 41 zemí, včetně tabulek, naleznete 

na: http://temax.gfk.com/reports/ 

Poznámka pro editory 

GfK TEMAX® sleduje prodeje technického spotřebního zboží v 41 zemích. 

Výsledky jsou založeny na průzkumech prováděných v maloobchodním 

panelu GfK, který se skládá z téměř půl milionu maloobchodních prodejen 

z celého světa. GfK se snaží zajistit, aby data z tohoto panelu co 

nejpřesněji zachycovala situaci na maloobchodním trhu. 

 

O GfK 

GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu 

a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK 

kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s 

dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje 

GfK poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí 

místních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním 

technologiím a vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké 

objemy dat na inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům 

získat konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých 

spotřebitelů a zákazníků. 

Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.gfk.com/cz, nebo sledujte GfK 

na Twitteru: twitter.com/GfK_Czech. 
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https://twitter.com/GfK_Czech


 

4 

Odpovědnost podle tiskové legislativy:  
GfK SE, Corporate Communications 
Jan Saeger 
Nordwestring 101 
D-90419 Nuremberg 
T: +49 911 395 4087 

public.relations@gfk.com 
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