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A kiskereskedelmi forgalom naptárhatásokkal 
kiigazított volumenindexei néhány 
kereskedelmi üzlettípusban, előző év=100%
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A COVID-19 időszakban bevezetett vállalati 
intézkedések csoportosítása
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A Tesco online (Tesco Otthonról) szolgáltatás térbeli 
elérhetősége 2018-ban és 2021-ben



Fontosabb megállapítások

A pandémiás helyzet gyors, sokrétű és erőteljes válaszreakciót kényszeerített ki a szektor szereplőiből. Azok a vállalkozások, 

melyek nem reagáltak, üzleti sikerességüket kockáztatták. Fontos kiemelni, hogy az üzletszám-csökkenés sem tsztán COVID-

hatás, hiszen évtizedes trend a hazai kiskereskedelemben a koncentráció növekedése.

A kiskereskedőket – üzlettípus függvényében – igen eltérően érintette a válsághelyzet és a bezárások. Nemcsak az 

üzlettípusonként eltérő állami korlátozó intézkeedések okán, hanem a vásárlói keresletés termékpreferencia miatt is (v. ö. 

textlipari termékek és élelmiszerek forgalmazását). A nagy alapterület sem jelentett feltétlen biztonságot és vállság-állóságot,

hiszen az egyik legnagyobb vesztesei a COVID-19 válságnak a bevásárlóközpontok, ill. az ezekben működő üzletek.

A legerőteljesebb, kiskereskedőket érintő válátozások COVID-19 függetlenek, hiszen már jóval a pandémia előtt megjelentek 

és hatottak a kiskereskedőkre: ilyen az online értékesítés, a digitalizáció, az omnichannel marketing, az online kommmunikáció 

erősödése, árazás átalakulása (könnyű összehasonlíthatóság), márka-hűtlenség és márkaépítés egyre jelntősebbé válása, stb. 

Fontos azonban kiemelni, hogy a COVID-19 időszakban ezek a tényezők egyrészt tovább erősödtek másrészt igen gyorsan 

változtak.

Tudatos, stratégiai szemlélettel, modern marketing eszközök alkalmazásával, digitális megoldások bevezetésével/fejlesztésével

minden kiskereskedelmi üzlettípus számára, bármely ágazatban nemcsak „túlélhető” volt a 2020-2021-es időszak, hanem akár 

új fejlődési pályára is állhatott a vállalkozás.



Az üzleti működés lényege a poszt-covid 
időszak kiskereskedelmében
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Forrás: Deloitte, 2020 alapján a szerző saját szerkesztése és fordítása
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