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Kiskereskedelem Európában: Közép- és Kelet-
Európa feljövőben 

A GfK tanulmányt készített az európai kiskereskedelemről 

A GfK átfogó elemzést készített 32 európai ország 

kiskereskedelméről, amely elemzésben értékeli a vásárlóerőt, a 

kiskereskedelem részesedését a háztartások privát fogyasztásából, az 

inflációt, az értékesítési terület termelékenységét és előrejelzést ad a 

2017. év forgalmára vonatkozóan. 

Vásárlóerő 2016-ban: Kiemelkedő növekedés Közép- és Kelet-

Európában  

A csökkenő munkanélküliség és a jövedelmi szint enyhe növekedése 

pozitív hatással van számos területre. A 28 országot magába foglaló 

Európai Unióban (EU-28) 2016-ban az egy főre jutó elméletileg elkölthető 

jövedelem átlagosan 16.153 euró volt, ami 0,7 százalékos (nominális) 

növekedést jelez a megelőző évhez képest. A legnagyobb növekedési 

rátával Közép- és Kelet-Európa országai büszkélkedhetnek. 

A hazai trendeket figyelembe véve elmondható, hogy Magyarországon az 

egy főre jutó nemzeti vásárlóerő a tavalyelőtti 5.239 eurót meghaladva 

2016-ban 5.549 euró volt. 

Forgalmi előrejelzés 2017-re: Erőteljes növekedés az EU-28-ban  

A GfK stabil 1,4 százalékos forgalmi növekedést prognosztizál az EU 28 

országában 2017-re vonatkozóan. Nagy-Britannia kilépésével a 

kiskereskedelmi forgalom 2,2 százalékkal nő. A növekedéssel érintett 

régiók körében nem történik változás 2017-ben az egy évvel korábbi 

állapothoz képest: továbbra is Romániában (+8,9 százalék) és 

Magyarországon (+5,7 százalék) a legdinamikusabb fejlődés üteme. A GfK 

Horvátországban, Bulgáriában és a Balti Államokban 4-5,5 százalékos 

növekedést valószínűsít. A forgalom növekedése Lengyelországban 

várhatóan 5,3 százalékot ér majd el a lengyel zloty felértékelődése, a 

jövedelmek és az árak emelkedése nyomán. A csökkenő forgalom 

jegyében eltelt két év után a Görögországban működő bolti 

kiskereskedelem is fellélegezhet, köszönhetően a 2017-re prognosztizált 

mérsékelt - 1 százaléknyi - növekedésnek. 

A kiskereskedelem részesedése a háztartások fogyasztásából: a 

vásárlóerő növekedése csak részben támogatja a kiskereskedelmet  

A bolti kiskereskedelem fogyasztási célú költésekből való részesedésének 

hosszú távon csökkenő trendje 2016-ban folytatódott. A korrigált adatok 

szerint ez a részesedés az EU-28-ban 31,3 százalék volt 2016-ban, ami 
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gyakorlatilag megegyezik az azt megelőző évben mért 31,4 százalékkal. 

Az európai lakosság rendelkezésére álló jövedelmek fokozottan áramlanak 

az egészségügyi, valamint a gasztronómiai szektorba, és egyre nagyobb 

arányban online vásárlásokat, valamint lakhatási költségeket fedeznek. 

Infláció: Az árak Európa-szerte egyre emelkednek 

Az EU 28 országában 0,3 százalékkal emelkedtek az árak 2016-ban, ami 

éppen, hogy csak elemelkedett a 2015-ben látott zéró-inflációs szintről. 

Tavaly 11 európai országban jelent meg a defláció, különösen a kelet- és 

délkelet-európai régióban. Az Európai Bizottság 2017-re az EU-28-ban 1,8 

százalékos inflációval számol. Pénzük értékének csökkenésével az észt és 

különösen a brit fogyasztóknak kell számolniuk 2017-ben. 

Eladótér: egyenetlen a fejlődés Európában 

Az eladótér összességében 0,7 százalékkal nőtt 2016-ban az Unió 28 

országában. Tekintve, hogy a népességszám ebben az időszakban 

ugyanekkora mértékben növekedett, az egy főre jutó eladótér 0,4 

százalékos bővülést követően 1,17 négyzetméter volt. Ez az érték azonban 

Európa-szerte igencsak változó. Ausztriában és Hollandiában az eladótér 

2016-ban abszolút és egységnyi értelemben egyaránt elmaradt a megelőző 

évi szinttől. Ennek ellenére a két ország – Belgiummal együtt – továbbra is 

a legnagyobb egy főre jutó eladótér-értékeket mondhatja magáénak a 

tanulmányban vizsgált országok közül. Kelet- és Közép-Európában az 

eladótér mérete a kedvező fogyasztói hangulat és a kiskereskedelem 

többnyire átlagon felüli bővülése mellett nőtt. Az expanzió és az 

üzletnyitások Spanyolországban és Olaszországban egyaránt 

hozzájárultak az eladótér növekedéséhez. 

Eladótér termelékenysége: a növekvő trend folytatódik 

A bolthálózatok konszolidációja és a telített nyugat-európai piacokon az 

egyes termékcsoportok növekedése tekintetében lassulást mutató online 

kereskedelem egyaránt pozitív hatást gyakoroltak az egységnyi eladótér 

termelékenységére a bolti kiskereskedelem egészét tekintve. Számos 

esetben – és különösen az élelmiszerkereskedelemben – ez a növekedés 

összefügg a fogyasztók egyre jobb kínálattal történő bevonzására tett a 

proaktív és igen ambiciózus kísérletekkel. Ahogy a korábbi években is, az 

egységnyi eladótér Luxemburgban, Svájcban, Norvégiában és 

Svédországban bizonyult a legtermelékenyebbnek. 

Összehasonlításképpen a rangsor végén helyet foglaló Ukrajnában az 

egységnyi eladótér termelékenysége csupán mindegy 27 százaléka a 

Luxemburgban mért értéknek. 

“Európa jelenleg nyugtalan vizeken evez” – mondta el a kutatás vezetője 

és a GfK kiskereskedelmi szakértője, Antje Hille. “Az európai összetartás 

2016-ban több alkalommal is megmérettetett. A menekültkérdéssel és 

terrorizmus állandó témája mellett a Brexit-szavazás, a tagállamokban 

felerősödő nacionalista hangok és a Törökországban növekvő politikai 

feszültség mind-mind újabb kihívások elé állították az Uniót. E fejlemények 
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ellenére az európai gazdaság szilárdnak bizonyult és megfelelően 

teljesített. A privát fogyasztás Európa-szerte a gazdasági fejlődésnek újra 

fontos ösztönzőjévé vált. A kiskereskedelem ebből profitált, még akkor is, 

ha a vizsgált országokban látott növekedési ráták igen változatos képet 

mutatnak.” 

A tanulmányról 

Tanulmányunk 32 európai országra vonatkozóan értékelte az európai 

kiskereskedelem 2017. évi főbb mutatószámait, így a vásárlóerőt, a bolti 

forgalmat és a kiskereskedelem részesedését a népesség összköltéséből. 

A GfK prognózist ad a 2017. évi kiskereskedelmi forgalmat illetően, áttekinti 

a fogyasztói ártrendeket, az eladótér és az egységnyi eladótér 

termelékenységének alakulását. A GfK European Retail 2017 tanulmány 

négyoldalas mellékletben elemzi továbbá a franciaországi kiskereskedelmi 

piacot.A GfK a forgalmi és vásárlóerő adatokat euró alapon kalkulálta az 

egyes nemzeti fizetőeszközök hivatalos (az Európai Bizottság által 

közzétett) 2016. évi átlagos árfolyamát figyelembe véve. A tanulmányban 

szereplő adatok és információk 2017. februári állapotot tükröznek. 

A teljes tanulmány terjedelme 23 oldal, amely PDF-formátumban magyar 

nyelven a http://insights.gfk.com/gfk-az-európai-kiskereskedelemről oldalon 

érhető el. 

A GfK-ról 

A GfK megbízható forrásként, releváns piaci és fogyasztói információkkal 

segíti ügyfeleit sikeres üzleti döntéseik meghozatalában. 80 évnyi 

tudományos tapasztalatunk meghatározza több mint 13 000 elkötelezett 

szakértőnk mindennapi munkáját. Globális megoldásaink, valamint helyi 

piaci ismeretünkön alapuló insightjaink képezik szolgáltatásunk alapját 

világszerte több mint 100 országban. Innovatív technológiáink és kutatási 

megoldásaink alkalmazásával adatainkat insightokká alakítjuk, így 

biztosítva ügyfeleink számára, hogy versenyelőnyhöz jussanak, és 

széleskörű ismeretekkel rendelkezzenek a fogyasztó viselkedéséről és 

döntéseiről. További információért kérjük, látogassa meg a 

www.gfk.com/hu oldalt. 
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