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185. ábra A működő kereskedelmi vállalkozások számának alakulása (1996–2007)
186. ábra A külföldi működőtőke-befektetések alakulása a kereskedelemben
187. ábra A „G” szektorban megvalósult beruházások (2001–2008)
188. ábra A napicikk-kereskedelem 10 legnagyobb szereplőjének piaci súlya (részesedés a teljes 

kiskereskedelmi forgalomból, 2008) (%)
189. ábra A legnagyobb piaci részesedésű kereskedelmi formák térbeli elterjedése (2008)
190. ábra A kiskereskedelmi üzletek számának és alapterületének alakulása
191. ábra A jövedelmek és a kiskereskedelmi üzlethálózat területi egyenlőtlenségei (2000–2008)
192. ábra A kiskereskedelmi központok hierarchiája (2007)
193. ábra A fogyasztópiac és kiskereskedelem térstruktúrái Budapesten és tágabb térségében 

(2008)
194. ábra Külkereskedelem (2008)
195. ábra Magyarországra látogató külföldiek a tartózkodás időtartama szerint (2004–2009)
196. ábra Magyarországra látogató külföldiek az utazás motivációja szerint (2009)
197. ábra Fontosabb turisztikai vonzerők (2009)
198. ábra A kereskedelmi szálláshelyek kapacitása és vendégforgalma megyénként (2004–2009)
199. ábra Külföldiek ingatlanvásárlásai Magyarországon (2001–2006)
200. ábra Külföldre látogató magyarok a tartózkodás időtartama és az utazás motivációja szerint 

(2009)
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