
 

 

Obři se zvětšují 
Největší spotřební firmy světa utržily 61 bilionů korun  
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Spotřební průmysl 
 
Tržby 250 největších podniků ve spotřebním průmyslu vyrostly o 5 % Mezi největšími technologickými hráči 
je z Evropy pouze Nokia 
 
Také ve světovém maloobchodu platí, že peníze dělají peníze a velcí hráči se díky nim a své síle stávají 
ještě silnějšími. Největších 250 společností v odvětví spotřebního průmyslu utržilo od července 2012 do 
konce června 2013 3,1 bilionu dolarů (61,4 bilionu korun). Nehledě na celosvětový nízký ekonomický růst 
vyrostly jejich společné tržby o více než pět procent. Deset největších hráčů se přitom postaralo skoro 
o třetinu celkových tržeb. 
 
Informace vyplývají ze studie Globální síly ve spotřebním průmyslu, kterou již posedmé vydala poradenská 
firma Deloitte. 
 
Žebříček ovládli technologičtí giganti. Polovina z deseti firem s největšími obraty totiž pochází ze sektoru 
elektronické výroby. Nejvýdělečnější spotřební firmou světa se stala společnost Samsung s tržbami 
179 miliard dolarů, která vévodí žebříčku od roku 2009. Za ní se umístil Apple s tržbami převyšujícími 
156 miliard dolarů. Jeho obrat navíc meziročně vyrostl o 44,6 procenta, čímž se zařadil mezi čtyři nejrychleji 
rostoucí spotřební firmy. 
 
„Když se podíváte na top deset firem v žebříčku, uvidíte velké technologické hráče. Je zajímavé sledovat, 
jak elektronika v žebříčku stoupá, zatímco řetězce s elektronikou padají dolů nebo úplně bankrotují,“ 
komentuje studii pro HN Antoine de Riedmatten, globální vedoucí partner v Deloittu zodpovědný za 
spotřebitelský sektor. 
 
Podle Riedmattena firmy typu Applu nebo Samsungu změnily pravidla toho, jak funguje retail 
s elektronikou: „Udělaly svoji značku natolik důležitou, že lidé dnes nejdou pro televizi, ale pro Samsung. 
Dokázaly totiž vytvořit značku, která je důležitější než samotný produkt. A když je vaše značka důležitější 
než produkt, můžete otevírat vlastní obchody.“ 
 
Evropa však přišla o technologické hráče světové velikosti. Ze studie Deloittu vyplývá, že Evropu 
reprezentuje z dvaceti největších technologických společností pouze Nokia. Té však ve sledovaném období 
meziročně propadl obrat o pětinu na 39 miliard dolarů. Společnost navíc nedávno oznámila, že přestává 
vyrábět mobilní telefony. 
 
„Zmeškali jsme technologickou vlnu. To je smutný příběh pro Evropu. Například Nokia byla dříve na vrcholu 
technologického vývoje. Určitě si pamatujete dobu, kdy telefon, který jste si přál, byl značky Nokia. Ale 
iPhone ji zabil,“ říká Riedmatten. Dodává, že evropské firmy jsou dobré ve start-upech. Ty však už v rané 
fázi skupují giganty typu Applu nebo Microsoftu. 
 
To, co evropským firmám nevychází v technologiích, si kompenzují jídlem. V segmentu tabáku, pití a jídla, 
ve kterém je 141 největších firem podle tržeb, se Evropa může pyšnit necelou čtvrtinou společností. Tou 
největší je švýcarská firma Nestlé s obratem na úrovni sta miliard dolarů. 
 
Technologická „krize“, kterou dnes Evropa zažívá, však může být dočasná. „Zítra může někdo přijít s něčím 
úplně novým. Když se zeptáte zaměstnanců Googlu, čeho se na trhu obávají, neřeknou konkurence. Říkají, 
že se bojí člověka, kterého neznají, ale který dnes sedí ve své garáži a objevuje technologickou novinku. 
I proto kupují všechno, co vidí,“ tvrdí partner firmy Deloitte. 
 
S vysokými tržbami do určité míry souvisí i síla značky. Z deseti největších hráčů v žebříčku Deloittu se totiž 
tři objevují na seznamu nejhodnotnějších značek konzultační společnosti Interbrand za rok 2013: Apple, 
Samsung a Coca-Cola. 
 



 

 

Potvrzuje to trend, že značka a marketing jsou důležitější než samotný produkt. Riedmatten však s tímto 
tvrzením souhlasí pouze částečně: „Nespojoval bych to přímo s tržbami, ale se ziskovostí. Síla značky je 
schopnost prodávat produkty dráž než konkurence. Pokud máte prémiovou cenu, vaše značka rezonuje,“ 
míní Riedmatten. 
 

TOP 20 největších spotřebních značek 
(podle tržeb v mld. dolarů za 12 měsíců do června 2013) 
 
1. Samsung 
2. Apple 
3. Nestlé 
4. Panasonic 
5. Procter & Gamble 
6. Sony 
7. Unilever 
8. PepsiCo 
9. Coca-Cola 
10. LG Electronics 
11. Anheuser-Busch InBev 
12. JBS 
13. Nokia 
14. Bridgestone 
15. Mondelez International 
16. Lenovo Group 
17. Tyson Foods 
18. Mars 
19. Philip Morris 
20. L’Oréal 
 

Deset nejrychleji rostoucích společností 
(spotřební segment) růst* tržby** země 
(v %) (mld. USD) 
 
1. Green Mountain Coffee Roasters 62,4 4 USA 
2. Leucadia National Corporation 51,4 9 USA 
3. Marfig Alimentos 48,0 12 Brazílie 
4. Apple 44,8 157 USA 
5. Boparan Holdings Limited 41,7 4 V. Británie 
6. JBS 39,9 39 Brazílie 
7. Imperial Tobacco Group 34,9 23 V. Británie 
8. BRF – Brasil Foods 33,9 15 Brazílie 
9. Groupe Bigard 31,3 6 Francie 
10. Wuliangye Yibin 29,9 4 Čína 
 
* podle složené roční míry růstu tržeb za VII/2007 až VI/2013  
**  za 12 měsíců do VI/2013 
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