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A HÓNAP TÉMÁJA

TÖBB MINT HÁROM ÉV UTÁN VÉGRE
NÔTT A KISKERESKEDELMI FORGALOM
A kiskereskedelmi forgalom volumene júliusban 2007 márciusa óta
elôször nôtt, 1,7 százalékkal emelkedett az elôzô év azonos hónapjához képest – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szeptember
végén.
Az idei elsô hét hónap összesített
adatai továbbra is csökkenést mutatnak,
ennek mértéke 3,8 százalék. A szezonális és naptárhatástól megtisztított adatok szerint a júliusi értékesítés volumene 1 százalékkal meghaladta az
elôzô hónap szintjét. Az országos kiskereskedelmi üzlethálózatban, valamint
a csomagküldô kiskereskedelemben
2010 júliusában 673 milliárd forint értékû árut forgalmaztak, az év elsô hét
hónapjában összességében 4.071 milliárd forintnyit. Tavaly júliusban a KSH
adatai szerint folyó áron 643,7 milliárd
forint volt a kiskereskedelmi forgalom,
a naptárhatástól megtisztított adatok
szerint 6,8 százalékkal maradt el az
elôzô év azonos idôszakitól. 2010-ben
– leszámítva a januárról februárra és az
áprilisról májusra bekövetkezô kisebb
csökkenést – hónapról hónapra nôtt a
kiskereskedelmi forgalom folyó áron
számított értéke. Januárban a forgalom
volumene 488,5 milliárd forint volt, áprilisban 606,4 milliárd forint, júniusban
pedig már 630,2 milliárd forint értékû
árut forgalmaztak.
Július volt idén az elsô hónap, ami-

kor éves összehasonlításban is növekedést mértek.
Az idén az elsô hét hónapban a kiskereskedelmi eladások 45 százaléka
élelmiszer- és élelmiszer jellegû vegyes,
17 százaléka üzemanyag-, 13 százaléka bútor-, háztartásicikk-, építôanyagkiskereskedelmi üzletekben bonyolódott, a többi üzlettípus együttes részesedése 25 százalék volt. Az élelmiszerés élelmiszer jellegû vegyes kiskereskedelmi üzletek 2010 júliusában 1,1
százalékkal nagyobb volumenû forgalmat bonyolítottak, így az elsô héthavi
értékesítés 3,1 százalékkal maradt el
az elôzô év azonos idôszakitól. Júliusban az eladások 91 százalékát lebonyolító vegyes termékkörû üzletek –
hiper- és szupermarketek, vegyesboltok – eladásai már pozitív irányba mozdultak el a 2009. júliusihoz képest. A
szezonális és naptárhatástól megtisztított adatok szerint az élelmiszer- és élelmiszer jellegû vegyes kiskereskedelem
júliusi volumene is meghaladta az elôzô
hónap szintjét.
A nem élelmiszer-kiskereskedelem
változatlan áron számított forgalma 2010
júliusában 3,4 százalékkal nôtt, így az
elsô hét hónapban csaknem 3 százalékkal maradt el az elôzô év azonos idôszakitól. Júliusban az iparcikk jellegû vegyes üzletek kivételével minden üzlettípusban nôttek az eladások. A szezonális és naptárhatástól megtisztított adatok szerint a nem élelmiszer-kiskereskedelem eladásai is bôvültek a júniusihoz képest.
Forrás: KSH
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Bôvülô lengyel
kiskereskedelmi
forgalom, csökkenô
munkanélküliség
A szeptember végi híradások
szerint Lengyelországban a vártnál nagyobb mértékben nôtt a
kiskereskedelmi forgalom éves
szinten augusztusban, amikor minimálisan csökkent a munkanélküliség az elôzô hónaphoz képest.
A lengyel statisztikai hivatal
adatai szerint az augusztusi kiskereskedelmi forgalom 6,6 százalékkal bôvült tavaly augusztushoz képest. A szakértôk kisebb,
5,5 százalékos növekedésre számítottak a júliusi szerényebb, 3,9
százalékos emelkedést követôen.
Augusztusban a kiskereskedelmi eladások 1,6 százalékkal
csökkentek júliushoz képest, amikor még 3,2 százalékkal nôttek az
elôzô hónaphoz viszonyítva.
Ugyancsak a statisztikai hivatal adatai szerint az augusztusi
munkanélküliség 11,3 százalékra
mérséklôdött a júliusi 11,4 százalékról, ami megegyezett a szakértôi várakozásokkal. Tavaly
augusztusban kisebb, 10,8 százalékos volt a munkanélküliség Lengyelországban.

A benzin és a ruházat húzta a kiskereskedelmet az USA-ban
A várakozásoknál jobban nôtt, öt
hónapja a legnagyobb mértékben
emelkedett az augusztus havi kiskereskedelmi forgalom az Egyesült Államokban, elsôsorban a benzinértékesítés és a ruházati termékek eladásának bôvülésével.
Az augusztusi forgalom 0,4 százalékkal nôtt júliushoz képest, amikor 0,3 százalékkal bôvült júniushoz

viszonyítva – jelentette az amerikai
kereskedelmi minisztérium kedden,
amely a júliusi adatot 0,4 százalékról
módosította a most közölt véglegesre. Elemzôk kisebb, 0,3 százalékos
augusztusi emelkedést vártak. Tavaly
augusztushoz képest a kiskereskedelmi eladások növekedése 3,6 százalék volt. Augusztusban már a második egymást követô hónapban nôtt

a kiskereskedelmi eladás az Egyesült Államokban. Az autóértékesítés
nélküli, augusztusi kiskereskedelmi
eladás bôvülése 0,6 százalék volt,
március óta a legnagyobb a júliusi 0,1
százalékos növekedést követôen. A
szakértôk itt is szerényebb, 0,3 százalékos, autóértékesítés nélküli
augusztusi kiskereskedelmi eladásnövekedésre számítottak. Forrás: MTI

Németország vezetô helyen
A kiskereskedelmi forgalom a következô hónapokban fokozatosan növekedhet,
de eltérések lehetnek az euróövezeten belül; a skála egyik szélén Németország
állhat, ahol hónapról hónapra javul a munkaerô-piaci helyzet, a másik szélen pedig
az államadósság-válsággal küszködô kisebb tagországok. „A drákói szigorúságú megszorítások hatására akár még csökkenhet is a kiskereskedelem az euróövezet
perifériáján” – mondta Martin van Vliet, az ING elemzôje.

Nôtt a kiskereskedelmi forgalom
az EU országokban is
Az Eurostat gyorsbecslése szerint – a naptárhatástól megtisztított adatok alapján – júliusban az Európai Unió 27 tagállamában az elôzô év azonos idôszakához mérten átlagosan 1, az eurózóna országaiban 1,1 százalékkal nôttek a kiskereskedelmi eladások. Az országok nem teljes körére rendelkezésre álló adatok szerint 12 tagállamban tapasztaltak bôvülést,
8-ban csökkenést. A legnagyobb mértékû, 6,1 százalékos növekedést Franciaországban, a legnagyobb visszaesést – 8,8 százalék – Litvániában mérték. Az európai statisztikai rendszerben a kiskereskedelembe nem számító gépjármû- és jármûalkatrész-üzletek júliusi értékesítésének volumene
5,7 százalékkal emelkedett a tavalyi év alacsony bázisához képest, az elsô
hét hónap eladásai összességében 22,4 százalékos csökkenést mutatnak.

