
Omsättning inom handeln
2014, juli

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i
juli med 0,7 procent från året innan
Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln
med 0,7 procent i juli jämfört med juli 2013. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har
eliminerats, sjönk inom detaljhandeln med 0,6 procent under samma period. Inom
dagligvaruhandeln ökade försäljningen i juli med 2,0 procent och försäljningsvolymen med 1,7
procent jämfört med motsvarande period året innan.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln,
juli 2014, % (TOL 2008)

I juli 2014 fanns det 27 försäljningsdagar1) som inföll under en vardag, dvs. lika många som i juli 2013.

Enligt företagsregistret var dagligvaruhandelns andel av detaljhandelns omsättning 47,6 procent år 2012.

Med försäljningsdagar som infaller under vardagar avses vardagar i kalendermånaden (måndag-lördag) med undantag av
söckenhelger.

1)

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 26.8.2014
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Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 60 procent av omsättningen inom
detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 12.9.2014.

Snabbestimat uppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter
statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera
omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och
preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, juli 2014 (TOL
2008)

Kumulativ årsförändring, %1)Årsförändring inom den senaste månaden, %1)Indextal

01-07/201407/201407/2014

-0,6-0,7115,5VärdeDetaljhandel (47)

-0,9-0,6109,2Volym

0,92,0126,3VärdeDagligvaruhandel
(4711, 472) 0,11,7111,8Volym

I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.1)
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Revideringar i denna statistik
Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i
punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom detaljhandeln1)

2014Publiceringstidpunkt

0504030201

-1,42,3-1,5-0,32,6Snabbestimat, %47 Detaljhandel
utom med
motorfordon

-1,01,8-1,5-0,42,11:a offentliggörandet, %

-2,32,4-1,2-1,10,2Senaste offentliggörandet (2014-08-26),%

-0,90,10,3-0,8-2,4Revidering, procentenhet

0,56,4-3,81,34,9Snabbestimat, %Dagligvaruhandel
(4711, 472) 0,66,4-3,50,84,31:a offentliggörandet, %

-0,16,7-4,51,13,5Senaste offentliggörandet (2014-08-26),%

-0,60,3-0,7-0,2-1,4Revidering, procentenhet

Revideringen beskriver skillnaden mellan snabbestimatets och den senaste publikationens årsförändringsprocenter.1)
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