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DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI 

Funkcjonowanie rynków na rzecz konsumentów 
Czwarte wydanie tablicy wyników dla rynków konsumenckich 

1. KONTEKST 

Innowacyjność i rosnąca wydajność mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania i zwiększenia 
przewagi konkurencyjnej UE.  

Polityka konsumencka może odgrywać ważną rolę w stymulowaniu zarówno innowacyjności, 
jak i wydajności. Skuteczne egzekwowanie praw konsumentów utrzymuje zaufanie do rynków, a 
w niektórych przypadkach może je odbudowywać. Upodmiotowieni konsumenci, którzy potrafią 
zrozumieć nawet bardziej złożone wybory, jakich przychodzi im dokonywać, mogą nagrodzić 
najbardziej wydajnych i innowacyjnych producentów i dostawców. Na rynkach, na których 
prawa konsumentów nie są chronione i gdzie konsumentom trudno jest określić i porównać 
jakość i cenę, mogą natomiast wystąpić szkody dla konsumentów, utrata zaufania i spadek 
motywacji do poprawy jakości i wydajności.  

Niedawne badanie wykazało, że straty zgłoszone przez europejskich konsumentów, powstałe w 
wyniku problemów, które były podstawą do skargi, szacuje się na około 0,3 % PKB UE.1 

Europejscy konsumenci, o ile są poinformowani i mają zaufanie, stanowią potencjalną kartę 
atutową w przekształcaniu naszej gospodarki. 

Monitorowanie rynku, wprowadzone w celu przeanalizowania jakości funkcjonowania 
gospodarki z punktu widzenia konsumenta, oraz zidentyfikowania sektorów, w których możliwa 
jest poprawa wydajności, może ukierunkować politykę na obszary, w których korzyści mogą być 
największe.  

Z tego względu Komisja opracowała tablicę wyników dla rynków konsumenckich, aby 
regularnie monitorować sposób funkcjonowania jednolitego rynku na rzecz konsumentów.  

Tablica wyników jest niezwykle ważnym narzędziem diagnostycznym we wdrażaniu strategii 
„UE 2020”2. W strategii tej uznaje się, że:  

„Aby wspólny rynek przysłużył się osiągnięciu celów UE 2020, Unia potrzebuje dobrze 
działających rynków, na których wzrost i innowacje są pobudzane przez konkurencję i 
możliwości dostępu dla konsumentów”.  

W sprawozdaniu Montiego3 dotyczącym jednolitego rynku również podkreśla się, że 
„konsumenci i dobro konsumenta powinni znaleźć się w centrum następnego etapu 
tworzenia jednolitego rynku”.  

                                                 
1 Eurostat EB73.3 – w przygotowaniu. 
2 COM(2010) 2020. 
3 Nowa strategia dla jednolitego rynku, maj 2010 r. 
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Potrzebę wzmocnienia pozycji konsumentów określono również w Europejskiej agendzie 
cyfrowej4: „można ulepszyć mechanizmy porównywania cen przez konsumentów, np. dzięki 
przeprowadzaniu analiz porównawczych, testowaniu produktów lub wspieraniu stron 
porównujących ceny, co będzie sprzyjać konkurencji i zwiększeniu ochrony konsumentów”. 

Tablica wyników jest także niezbędna do określenia sposobów realizacji zobowiązania 
zadeklarowanego przez przewodniczącego Barosso, tj. „zagwarantowania, że korzyści płynące z 
rynku wewnętrznego docierają do konsumenta końcowego”5. 

Tablica wyników ma na celu ukazanie, które rynki są w najwyższym stopniu zagrożone 
nieprawidłowym funkcjonowaniem rynku konsumenckiego. Kolejnym etapem będą 
szczegółowe badania problematycznych rynków w celu przeanalizowania problemów i 
określenia rozwiązań.  

Chociaż każdy rynek posiada własne wyjątkowe cechy charakterystyczne, konieczne jest 
porównanie różnych rynków, aby zrozumieć perspektywę konsumentów w Europie. 
Indywidualne cechy każdego rynku zostaną w pełni uwzględnione w trakcie szczegółowych 
badań. 

Nieprawidłowe funkcjonowanie rynku konsumenckiego charakteryzuje się występowaniem 
szkód odnoszonych przez konsumentów, które mogą pojawić się nawet na bardzo 
konkurencyjnych rynkach. Rynki konsumenckie mogą nieprawidłowo funkcjonować nie tylko 
wskutek praktyk niezgodnych z zasadami konkurencji, lecz też z powodu niestosowania się 
przedsiębiorstw handlowych do przepisów mających na celu ochronę konsumentów przed 
oszustwem, wprowadzającą w błąd lub zwodniczą reklamą, nieuczciwymi praktykami 
handlowymi i nieuczciwymi warunkami umów. Ponadto w przypadku wielu towarów i usług 
złożone lub obszerne informacje, które trudno zrozumieć, uniemożliwiają konsumentom 
podejmowanie w pełni świadomych decyzji. Na przykład ponad jedna trzecia europejskich 
konsumentów twierdzi, że ma trudności z porównaniem ofert różnych dostawców usług 
finansowych6.  

Zmiana dostawców lub produktów odgrywa pozytywną rolę w stymulowaniu konkurencji na 
rynku, a wyższe wskaźniki zmiany dostawców są związane z rzadszymi podwyżkami cen6. 
Jednakże w przypadku wielu usług wskaźnik zmiany zazwyczaj jest dość niski. 

2. TABLICA WYNIKÓW 

Tablica wyników składa się z szeregu wskaźników. 

SKARGI 

Fakt, że konsumenci podejmują wysiłek, aby składać skargi, oraz że skargi są składane przez 
kilku konsumentów, jest najczęściej stosowanym wskaźnikiem nieprawidłowego 
funkcjonowania rynku konsumenckiego.  

                                                 
4 COM(2010)245 wersja ostateczna. 
5 Założenia polityczne dla następnej Komisji – José Manuel Barroso. 
6 EB FL243 –2009. 
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Skargi są gromadzone przez organy władzy publicznej we wszystkich państwach członkowskich, 
ale nie są zharmonizowane, więc nie pozwalają na porównanie rynków lub państw. Dlatego też 
w maju 2010 r. Komisja przyjęła zalecenie wprowadzające zharmonizowaną metodologię 
klasyfikowania i zgłaszania do Komisji skarg konsumentów7. Oczekuje się, że począwszy od 
2011 r. metodologia ta zapewni porównywalne dane dotyczące skarg. Dane te nie tylko będą 
sygnalizowały powszechne problemy na rynkach, lecz także wskażą, których rynków dotyczy 
największa liczba skarg.  

BADANIE MONITORUJĄCE RYNKU 

Badanie monitorujące rynku8 jest pionierskim osiągnięciem. Dostarcza porównywalnych opinii 
konsumenckich w odniesieniu do 27 państw członkowskich oraz Norwegii, a także do 50 
rynków konsumenckich, które obejmują ponad 60 % budżetów (nie obejmuje budownictwa 
mieszkaniowego, większości produktów i usług medycznych oraz edukacji). Podobne badania 
prowadzone były wcześniej wyłącznie na poziomie krajowym lub dla małej liczby rynków. 
Ponadto badanie przeprowadzono wyłącznie wśród konsumentów, którzy ostatnio dokonywali 
zakupów na każdym z rynków, co miało zagwarantować, że odzwierciedla ono doświadczenie w 
danym zakresie, a nie opinie oparte na niepełnych informacjach. W przyszłości badanie będzie 
powtarzane, umożliwiając śledzenie postępu w czasie. Chociaż nie uwzględnia ono wszystkich 
aspektów funkcjonowania rynku, to zakładając, że dobro konsumenta jest pożądanym wynikiem 
rynków, opinie konsumentów są swego rodzaju sprawdzianem jakości funkcjonowania rynku. 
Takie opinie są również powszechnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa i dlatego tworzą 
trafny, choć niekompletny, obraz nieprawidłowego funkcjonowania rynku.  

W celu zagwarantowania reprezentatywności w badaniu zastosowano losowy dobór próby. W 
okresie od marca do maja 2010 r. przeprowadzono wywiady telefoniczne na próbie 500 
obywateli w każdym państwie członkowskim UE (250 osób w przypadku Malty, Cypru i 
Luksemburga) i dla każdego rynku. Wyniki na poziomie UE oparte są na współczynniku ufności 
wynoszącym 95 % i zawierają się w przedziale ufności +/- 0,85 %. 

Badanie obejmuje pięć podstawowych wymiarów rynków konsumenckich: porównywalność, 
zaufanie, problemy i skargi, satysfakcję oraz zmiany dostawców lub produktów.  

Wskaźnik „porównywalności” mierzy zdolność konsumentów do porównania produktów i 
usług oferowanych przez przedsiębiorstwa i pośrednio obejmuje zarówno ceny, jak i jakość. Na 
rynkach o wysokiej porównywalności konsumenci będą dokonywać najlepszych wyborów oraz 
nagrodzą innowacyjność i wydajność, podczas gdy niska porównywalność prawdopodobnie 
świadczy o niewłaściwym rozdzielaniu zasobów na rynku. Jeżeli konsumenci nie są w stanie 
maksymalnie zwiększyć swojego dobra poprzez świadomy wybór, wówczas wydajność nawet 
konkurencyjnych rynków będzie osłabiona.  

Wskaźnik „zaufania” służy do pomiaru stopnia, w jakim konsument jest przekonany, że 
przedsiębiorstwa działają zgodnie z przepisami dotyczącymi konsumentów. Wskazuje sektory, w 
których zaufanie musi zostać wzmocnione, np. poprzez zwiększenie przejrzystości dla 
konsumentów lub lepsze egzekwowanie przepisów prawa. Rynki, na których zaufanie 
konsumenta do zgodnego z prawem charakteru podmiotów gospodarczych jest niskie, mają 

                                                 
7 C(2010)3021 wersja ostateczna. 
8 Pełne sprawozdanie z badania monitorującego rynku dostępne jest na stronie internetowej DG SANCO: 

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm. Interfejs zapewniający łatwy dostęp do wyników 
dostępny jest na stronie interentowej https://insight.gfk.com. 

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm
https://insight.gfk.com/
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również tendencję do penalizacji uczciwych przedsiębiorstw handlowych i w końcu prowadzą do 
odpływu konsumentów z rynku.  

Wskaźnik „satysfakcji” konsumenta pokazuje, czy rynki zaspokajają potrzeby konsumentów, co 
daje potencjalne wskazówki odnośnie do zakresu innych nieprawidłowości nieujawnionych 
przez określone wskaźniki.  

Wskaźnik „problemów” uwzględnia kwestie, które nie pojawiają się w tradycyjnych 
statystykach skarg. Połączenie „skarg” i problemów - poprzez uwzględnienie zarówno 
częstotliwości problemów, jak i skarg - wskazuje na powagę problemów i możliwych szkód dla 
konsumentów.  

„Zmiany dostawców lub produktów” wskazują na poziom wyboru i zdolności konsumentów 
do dokonywania tego wyboru. Mała liczba faktycznych zmian dostawców lub produktów i 
postrzegana trudność dokonania tych zmian są powodami do niepokoju i, w zliberalizowanych 
sektorach, zagrożeniem neutralizującym korzyści płynące z procesu liberalizacji. Rynki 
pozbawione takich zmian mogą tworzyć bariery dla nowych uczestników rynku, co paraliżuje 
konkurencję. Jednocześnie zmiany dostawców lub produktów związane są z innowacyjnością 
rynku, świadomością konsumenta, zmianą adresu lub sytuacji osobistej itp. 

Chociaż badanie jest porównywalne dla wszystkich 50 rynków, pytania dostosowano w taki 
sposób, aby odzwierciedlały:  

• konkretną nazwę każdego rynku;  

• różnice pomiędzy towarami i usługami;  

• określone ramy czasowe dla każdego rynku;  

• częstość wykorzystywania i występowania (np. występowanie problemów będzie oparte na 
„ostatnim przypadku” dla niektórych produktów lub na „liczbie przypadków” w danym 
okresie dla rynków usług ciągłych).  

Na każdy rodzaj pytania są określone odpowiedzi:  

• odpowiedź dla „porównywalności”, „zaufania” i „satysfakcji” oraz „postrzeganej łatwości 
zmiany dostawców lub produktów” została oparta na skali od 0 (wartość najniższa) do 10 
(wartość najwyższa);  

• w odniesieniu do pytania dotyczącego „problemów” zastosowano odpowiedzi „tak/nie” w 
przypadku rynków towarów, natomiast w przypadku usług respondentów pytano o dokładną 
liczbę problemów w danym przedziale czasowym; 

• odnośnie do „skarg” możliwych było pięć różnych odpowiedzi, aby wskazać, do kogo są 
skierowane skargi konsumentów.  

• na pytanie dotyczące „faktycznej zmiany dostawców lub produktów” były trzy różne 
odpowiedzi opisujące rodzaje zachowań związanych ze zmianą: (i) zmiana usług/produktów, 
ale pozostanie przy tym samym dostawcy/usługodawcy; (ii) zmiana usługodawcy/dostawcy 
lub (iii) brak zmiany. 
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Odpowiedź „nie wiem” nie była możliwa, ponieważ w oparciu o wstępny przegląd respondenci 
otrzymali tylko pytania dotyczące rynków, co do których zadeklarowali doświadczenie.  

Od respondentów wymagane było posiadanie doświadczenia na danym rynku w ciągu ubiegłego 
roku, chociaż w przypadku pewnych rynków, z których korzysta się rzadziej, zastosowano 
dłuższe ramy czasowe: dwa lata dla „produktów do konserwacji domu i ogrodu”, „usług z 
zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu”, wszystkich trzech kategorii usług 
bankowych, dużych urządzeń gospodarstwa domowego i usług w zakresie wypożyczania 
pojazdów; trzy lata dla wszystkich samochodów nowych i używanych, usług z zakresu handlu 
nieruchomościami, „usług prawnych i księgowych”, usług pogrzebowych, a także „usług w 
zakresie przeprowadzek i magazynowania”. Zastosowano pytania skriningowe w celu wybrania 
jedynie tych respondentów, którzy dokonali zakupów na każdym z rynków.  

Niektórych pytań nie zadano w kilku państwach, w których niektóre rynki nie istnieją lub panuje 
monopol, przez co pytanie o zmianę dostawców jest bezprzedmiotowe.  

Wskaźnik złożony obliczono w oparciu o wyniki badania. Wskaźnik wydajności rynku (MPI – 
market performance indicator) składa się z: „porównywalności”, „zaufania”, „problemów i 
skarg” oraz „satysfakcji”. Dodatkowy wskaźnik (MPIS – market performance indicator 
including switching; wskaźnik wydajności rynku obejmujący zmiany dostawców lub produktów) 
obliczono dla 11 rynków, dla których dane o zmianach są dostępne. Założono, że wszystkie 
składniki tych dwóch wskaźników powinny mieć jednakową wagę.  

W odniesieniu do „porównywalności”, „zaufania” i „satysfakcji” wynik obliczono jako średnią 
odpowiedzi udzielonych przez wszystkich respondentów.  

Wynik wskaźnika „problemy i skargi” obliczono poprzez jednoczesne uwzględnienie 
odpowiedzi na pytania dotyczące problemów i skarg: 

• gdy respondent nie doświadczył żadnych problemów (i tym samym automatycznie nie 
otrzymał pytania dotyczącego skarg), wskaźnikowi temu przypisywano wynik 10;  

• gdy respondent napotkał problem, ale nie przedstawił skargi, wskaźnikowi przypisywano 
wynik 5;  

• gdy respondent napotkał problem i przedstawił skargę, wynik dla tego wskaźnika uzależniony 
był od odbiorcy skargi: przypisywano wynik 3, jeżeli skarga skierowana była do przyjaciół, 
rodziny, krewnych; wynik 2, jeżeli skarga skierowana była do detalisty/dostawcy; wynik 2, 
jeżeli skarga skierowana była do producenta; wynik 0, jeżeli wniósł skargę do innych 
organów ds. skarg, będących stroną trzecią; Odpowiedź ta odzwierciedla powagę problemu 
doświadczonego przez konsumenta. 

Wynik pytania dotyczącego „zmiany dostawców lub produktów” obliczono poprzez 
jednoczesne uwzględnienie odpowiedzi na dwa pytania dotyczące zmiany (faktyczna zmiana i 
postrzegana łatwość zmiany): 

• jeżeli respondent nie dokonał zmiany dostawców lub produktów (pytanie o faktyczną zmianę) 
i określił pewien poziom postrzeganej łatwości zmiany, całkowity wynik dla tego wskaźnika 
jest równy wskazanemu poziomowi postrzeganej łatwości zmiany dostawców lub produktów; 
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• jeżeli respondent dokonał zmiany dostawców lub produktów i określił pewien poziom 
postrzeganej łatwości zmiany, całkowity wynik dla tego wskaźnika jest równy 10 + wskazany 
poziom postrzeganej łatwości zmiany podzielony przez 2.  

CENY 

Nadzieja na niższe ceny dzięki integracji to - wraz z większym wyborem i wyższą jakością - 
jedna z najważniejszych korzyści, jaką jednolity rynek oferuje obywatelom europejskim. Brak 
konwergencji cen jest ważną oznaką fragmentacji jednolitego rynku. Trzeba jednak właściwie 
uwzględnić także koszty lokalne, transport i czynniki logistyczne, wpływ lokalnego popytu, 
kultury i gustu.  

Analiza danych dotyczących cen w ramach tablicy wyników opiera się na cenach 
porównywalnych i reprezentatywnych produktów w państwach UE. Analizę oparto na 
standardowych pomiarach zróżnicowania cen (współczynnik zmienności) w odniesieniu do 
stopnia dostosowania cen do lokalnego poziomu całkowitych wydatków na konsumpcję (tj. 
współzależność pomiędzy cenami a „faktyczną konsumpcją indywidualną”), który jest miarą siły 
nabywczej konsumenta. Z tego względu największa potrzeba dalszych badań istnieje w tych 
sektorach, w których ceny wydają się znacznie różnić pomiędzy państwami UE, a nie 
odzwierciedlają różnych poziomów siły nabywczej w tych państwach.  

Od czasu opracowania poprzedniej tablicy wyników osiągnięto postępy, jednakże dane 
dotyczące cen przedstawione w niniejszej tablicy wyników pozostają niekompletne i pochodzą z 
różnych źródeł, przy czym 19 z 50 rynków przedstawiono w ograniczonym zakresie, ponieważ 
gromadzenie porównywalnych danych o szczegółowych poziomach cen konsumpcyjnych na 
całym jednolitym rynku do 2008 r. nie było uważane za statystyczny priorytet. To ważne zadanie 
jest również dość złożone. Eurostat i krajowe urzędy statystyczne pracują obecnie nad zebraniem 
większej ilości danych dotyczących cen.  

3. WYNIKI MONITOROWANIA RYNKU KONSUMENCKIEGO 

BADANIE MONITORUJĄCE RYNKU 

3.1. Wskaźnik wydajności rynku (MPI) 

Na poniższych wykresach przedstawiono ranking sektorów na poziomie UE, uzyskany w 
oparciu o wskaźnik wydajności rynku (MPI), jak również o poszczególne składniki. Krajowe 
rankingi w oparciu o MPI znajdują się w załączniku II.  

Wykres 1 przedstawia wynik MPI na poziomie UE-27 dla każdego z 50 rynków konsumenckich. 
Niższe wyniki MPI wskazują na możliwe nieprawidłowe funkcjonowanie określonych rynków z 
punktu widzenia konsumenta. Wykres 1 uwzględnia liczbę ludności każdego z państw. Oznacza 
to, że wyniki dużych państw członkowskich mają większy wpływ na wynik niż wyniki małych 
państw członkowskich, co pozwala na odzwierciedlenie opinii konsumentów europejskich jako 
całości. 
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Wykres 1: Wskaźnik wydajności rynku (MPI) – państwa ważone według liczby ludności 
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Źródło: Badanie monitorujące rynku 
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Wykres 2 przestawia wynik MPI na poziomie UE-27 przy jednakowej wadze każdego z państw. 
Daje to wyraźniejszy obraz stopnia, w jakim problemy są wspólne dla państw członkowskich, 
niezależnie od ich wielkości.  

Wykres 2: Wskaźnik wydajności rynku (MPI) – jednakowa waga państw  
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Źródło: Badanie monitorujące rynku 
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Porównanie tych wykresów pokazuje, że niektóre sektory funkcjonują znacznie gorzej w 
większych państwach członkowskich niż ogólnie w całej UE. Ma to miejsce w przypadku 
przewozów kolejowych9 (10 miejsc niżej w wykresie według liczby ludności), paliw i 
ubezpieczeń pojazdów (9 miejsc niżej), telefonii stacjonarnej (6 miejsc), przewozów lotniczych 
(5 miejsc), a także usług pocztowych i kurierskich (5 miejsc).  

 
Następujące rynki mają stale najniższe wyniki MPI w obu rankingach:  

Rynki usług 
MPI UE-27, waga wg liczby 
ludności 

MPI UE-27, jednakowa 
waga państw 

Inwestycje bankowe, emerytury i 
produkty ubezpieczeniowe  65,3 66,3 

Usługi z zakresu handlu 
nieruchomościami 68,1 67,8 

Usługi internetowe 69,9 71,2 

Usługi przewozu koleją 70,8 74,8 

 

Rynki towarów 
MPI UE-27, waga wg liczby 
ludności 

MPI UE-27, jednakowa 
waga państw 

Samochody używane  70,6 69,4 

Odzież i obuwie 75,6 74,4 

Mięso i produkty mięsne 76,7 75,9 

Produkty do konserwacji domu i ogrodu 76,9 76,4 

 

Analiza rynków konsumenckich uwzględnia znaczenie każdego rynku dla budżetu domowego. 
Wykres 3 przedstawia wskaźnik MPI w odniesieniu do danych pochodzących z badań 
ankietowych budżetów domowych10 (HBS), które pokazują wydatki konsumenckie w ujęciu 
procentowym. W przypadku niektórych rynków wartości pochodzące z HBS mogą wydawać się 
niskie: np. w przypadku kredytów i kredytów hipotecznych, ponieważ wartości te obejmują 
wyłącznie koszty i opłaty administracyjne z wyłączeniem zwrotu kredytu. Istnieją również 
pewne rynki, które pomimo swojego niskiego udziału w wydatkach mają poważny wpływ na 
dobrobyt gospodarstwa domowego (inwestycje bankowe, emerytury i produkty 
ubezpieczeniowe; usługi z zakresu handlu nieruchomościami; usługi bankowe –kredyty, kredyty 
hipoteczne i karty kredytowe). 

                                                 
9 Przy porównywaniu MPI między rynkami należy oczywiście pamiętać, że jakość pewnych usług 

publicznych (np. przewozów kolejowych) może być tylko częściowo związana z dostawcami, ponieważ 
wpływa na nią także infrastruktura. 

10 Dane Eurostatu za 2005 r. i dane szacunkowe dla brakujących kategorii 
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Wykres 3: MPI (wskaźnik wydajności rynku) i HBS (badania ankietowe budżetów domowych)  
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Źródło: Badanie monitorujące rynku, dane Eurostatu, oszacowania 
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Na rynkach, na których konsumenci wydają więcej pieniędzy, istnieje wyraźna tendencja do 
wyższej wartości MPI. Jednocześnie potencjalna strata dla konsumentów, wynikająca z 
nieprawidłowego funkcjonowania rynku, jest wyższa na rynkach, na których konsumenci wydają 
większą część swojego budżetu niż na rynkach, na których wydają mniej. 

3.2. Wskaźnik wydajności rynku obejmujący zmiany dostawców lub produktów 
(MPIS) 

Wskaźnik zmiany dostawców lub produktów dostępny jest dla 11 z 50 rynków konsumenckich 
objętych monitorowaniem. Wskaźnik wydajności rynku obejmujący zmiany dostawców lub 
produktów (MPIS) przedstawiono poniżej. Wskaźnik MPIS obliczono w oparciu o wszystkie 5 
wymiarów (w tym zmianę dostawców lub produktów) dla 11 rynków, dla których dane o 
zmianach są dostępne. Wszystkie składniki mają jednakową wagę. 

Wykres 4: MPIS (wskaźnik wydajności rynku obejmujący zmiany dostawców lub produktów)  
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Źródło: Badanie monitorujące rynku 

 
Usługi dostaw gazu i usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej są rynkami, w przypadku 
których wskaźnik zmiany dostawców obniża MPIS w największym stopniu.  
 

3.3. Porównywalność 

Chociaż w sumie 52 % konsumentów w UE uważa porównanie towarów i usług za łatwe 
(wyniki od 8 do 10), to aż 12 % uznaje porównywanie za dość trudne (wyniki od 0 do 4).  
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Wykres 5–Wykres 9 przedstawiają składniki wskaźników MPI / MPIS. Obejmują one odsetek 
respondentów podzielających określoną opinię oraz średni wynik dla każdego rynku w skali od 0 
(wartość najniższa) do 10 (wartość najwyższa). 

Wykres 5: Porównywalność 

Jak trudno lub łatwo - w skali od 0 do 10 - było porównać produkty/usługi sprzedawane przez różnych dostawców?
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Źródło: Badanie monitorujące rynku 

Istnieje wyraźny związek pomiędzy wartością wskaźnika porównywalności a ogólnym 
wynikiem MPI. Istnieje jednak kilka rynków, na których porównywalność wydaje się być 
mniejszym problemem (np. rynek samochodów używanych, usługi w zakresie hazardu i loterii). 
Istnieją także rynki, które pod względem porównywalności wypadają znacznie gorzej w 
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porównaniu z ogólnymi wartościami MPI. W przypadku tych rynków (np. usług 
stomatologicznych, lekarstw wydawanych bez recepty, usług pogrzebowych) porównywalność 
jest jedynym aspektem, który można byłoby poprawić. Ponadto chociaż wskaźnik 
porównywalności stosuje się do towarów i usług, należy traktować go z pewną ostrożnością w 
odniesieniu do rynków, na których nie ma prawdziwej konkurencji (np. usług przewozu koleją, 
tramwajem, autobusem i metrem). 

Rynki, na których konsumentom najtrudniej jest porównać produkty lub usługi, to usługi 
bankowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi zaopatrzenia w wodę, usługi dostaw 
gazu i usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej oraz określone aspekty budownictwa 
mieszkaniowego (usługi z zakresu handlu nieruchomościami, usługi prawne i księgowe). 
Potencjalne przyczyny tego stanu rzeczy mogą obejmować: ograniczoną liczbę dostawców; 
przepełnione i rozdrobnione rynki wymagające „wiedzy technicznej”, której większość 
konsumentów nie posiada (budownictwo mieszkaniowe, usługi finansowe); szybki rozwój 
technologiczny (usługi telekomunikacyjne) lub obfitość, złożoność i dużą liczbę ofert i 
dostawców (telefonia komórkowa, usługi bankowe). 

3.4. Zaufanie 

14 % europejskich konsumentów nie wierzy, że dostawcy lub detaliści przestrzegają przepisów i 
zasad ochrony konsumentów (zob. Wykres 6). 
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Wykres 6: Zaufanie 

W jakim stopniu wierzysz - w skali od 0 do 10  - że dostawcy respektują przepisy i zasady chroniące konsumentów?

29%

28%

26%

22%

23%

21%

20%

22%

19%

19%

18%

18%

15%

14%

16%

14%

16%

13%

15%

15%

13%

14%

15%

14%

12%

12%

11%

11%

10%

11%

11%

10%

9%

13%

10%

10%

10%

11%

8%

7%

8%

7%

11%

10%

7%

9%

5%

9%

6%

5%

45%

46%

44%

43%

43%

46%

43%

41%

42%

43%

43%

45%

49%

48%

45%

47%

43%

50%

45%

41%

46%

42%

41%

42%

46%

47%

48%

45%

48%

48%

46%

46%

48%

38%

44%

45%

43%

42%

47%

48%

44%

45%

36%

38%

43%

41%

41%

34%

40%

35%

26%

26%

30%

35%

34%

33%

37%

38%

39%

38%

39%

37%

36%

38%

39%

39%

41%

38%

41%

44%

42%

44%

45%

44%

42%

42%

42%

44%

42%

42%

43%

44%

43%

49%

46%

46%

46%

48%

45%

45%

48%

48%

53%

52%

50%

51%

53%

57%

54%

60%

5,6

5,6

5,9

6,1

6,1

6,1

6,2

6,2

6,3

6,4

6,4

6,4

6,4

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,7

6,7

6,7

6,7

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,9

6,9

6,9

7,0

7,0

7,0

7,0

7,1

7,1

7,1

7,1

7,2

7,2

7,2

7,2

7,4

7,4

7,4

7,7

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Samochody używane

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Usługi telefonii komórkowej

Usługi internetowe

Paliwa

Bieżące rachunki bankowe

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Usługi telefonii stacjonarnej

Usługi dostaw gazu

Usługi przewozu koleją 

Odzież i obuwie

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Mięso i produkty mięsne

Ubezpieczenia domu

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Kawiarnie, bary i restauracje

Ubezpieczenia pojazdów

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Usługi zaopatrzenia w wodę

Usługi prawne i księgowe

Napoje alkoholowe

Warzywa i owoce

Inne produkty spożywcze

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Nowe samochody

Produkty rekreacyjne

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Meble i wyposażenie

Lekarstwa wydawane bez recepty

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Usługi przewozów lotniczych

Napoje bezalkoholowe

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Zakwaterowanie wakacyjne

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Małe urządzenia gospodarstwa domowego

Usługi pogrzebowe

Usługi pocztowe

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Chleb, płatki zbożowe, ryż i makaron

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Usługi stomatologiczne

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Książki, magazyny i gazety

0-4 5-7 8-10

 

Źródło: Badanie monitorujące rynku 

Wykres 6 pokazuje, że ranking „zaufania” niekoniecznie rozkłada się zgodnie z rankingiem MPI. 
Niektóre rynki, takie jak usługi pocztowe, stomatologiczne lub pogrzebowe, osiągają lepsze 
wyniki. Usługi prawne i księgowe mają średni wskaźnik „zaufania”, natomiast są nisko 
ocenianie pod względem „porównywalności”. Rynki te są wyraźnie narażone na większe ryzyko 
wystąpienia problemów spowodowanych przez asymetrię informacyjną. 

Europejscy konsumenci nie mają zaufania szczególnie do dwóch rynków: „inwestycji 
bankowych, emerytur i produktów ubezpieczeniowych” oraz „samochodów używanych”. Na 
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tych rynkach negatywne wyniki równoważą lub nawet przewyższają oceny pozytywne. Obecny 
kryzys gospodarczy i finansowy mógłby częściowo tłumaczyć brak zaufania konsumentów. 
Nieprzejrzystość i rozbieżność pomiędzy reklamowaną ofertą a rezultatami świadczonej usługi 
również mogą stanowić wyjaśnienie tych wyników. 

Niektóre inne rynki również osiągają słabe wyniki „zaufania”, a mianowicie: ogólnie usługi 
telekomunikacyjne (usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usługi internetowe), usługi 
dostaw energii (energii elektrycznej, gazu i paliw), mięso i produkty mięsne, odzież i obuwie 
oraz sektor usług bankowych (bieżące rachunki bankowe i produkty kredytowe), usługi 
przewozu koleją i usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu. Istnienie 
przepisów dotyczących konsumentów w danym sektorze lub szybki rozwój technologiczny na 
niektórych rynkach mogą wpływać na wyniki. Na przykład konsumenci mogą nie zdawać sobie 
sprawy, że za niektóre usługi nie są odpowiedzialni ich dostawcy. 

Rynki obdarzone największym „zaufaniem” to usługi „osobiste” (usługi z zakresu pielęgnacji 
ciała, stomatologiczne lub pogrzebowe), artykuły gospodarstwa domowego (małe i duże 
urządzenia gospodarstwa domowego) i kategorie „produktów podstawowych” (takich jak: chleb, 
płatki zbożowe, ryż i makaron lub książki, magazyny i gazety). Większość tych rynków jest 
regulowana w mniejszym zakresie. Usługi pocztowe również traktowane są przez europejskich 
konsumentów z zaufaniem.  

3.5. Problemy 

11 % europejskich konsumentów w obrębie 50 rynków objętych badaniem twierdzi, że 
doświadczyło co najmniej jednego problemu. 
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Wykres 7: Problemy 

Czy doświadczyłeś takiego problemu z danym produktem/usługą lub dostawcą danego produktu/usługi, że uważałeś, iż masz uzasadniony powód do 
złożenia skargi?
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Źródło: Badanie monitorujące rynku 

Ranking sektorów oparty na występowaniu problemów jedynie częściowo odzwierciedla ogólny 
wynik MPI, ponieważ pozytywna wartość MPI niekoniecznie oznacza niski poziom 
występowania problemów i odwrotnie. 

Większość rynków, które osiągnęły niskie wartości MPI, miała jednak również słabe wyniki pod 
względem problemów napotkanych przez konsumentów. 
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Rynki usług przewozów lotniczych i nowych samochodów wykazują największy spadek 
wyników opartych na wskaźniku problemów w porównaniu z MPI. Do niektórych rynków, które 
osiągnęły lepsze wyniki, należą: usługi w zakresie hazardu i loterii; paliwa; ubezpieczenia domu; 
usługi dostaw gazu; ubezpieczenia pojazdów. 

Zasadniczo usługi ubezpieczeniowe są lepiej oceniane pod względem występowania problemów 
niż zaufania czy porównywalności. To samo dotyczy usług dostaw energii. 

3.6. Skargi 

W odniesieniu do pytania o skargi wykazano, że ogółem co piąty konsument nie poskarżył się 
pomimo uzasadnionego (zdaniem konsumenta) powodu, aby to uczynić. 

Większość konsumentów (58 %) złożyła skargę u detalisty lub dostawcy usługi. Jedynie 8 % 
konsumentów skierowało swoją skargę bezpośrednio do producenta. 

Duży odsetek konsumentów (26 %) podzielił się swoim problemem z przyjaciółmi lub 
krewnymi. Potwierdza to znaczenie „poczty pantoflowej” w rozprzestrzenianiu „doświadczeń”. 

Ponadto konsumenci rzadko wnoszą skargę do urzędowych stron trzecich lub organizacji 
konsumenckich. Zrobiło to zaledwie 8 % respondentów. 
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Wykres 8: Skargi 

 Czy poskarżyłeś się na dany problem?
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Źródło: Badanie monitorujące rynku 

Nie ma spójnego związku na wszystkich rynkach pomiędzy występowaniem problemów a 
skargami.  

W odniesieniu do tanich przedmiotów konsumenci na ogół częściej niż przeciętnie nie 
składają skargi. W odniesieniu do drogich towarów lub usług konsumenci bardziej 
systematycznie wnoszą skargi, a w przypadku określonych usług podstawowych, takich jak 
usługi telekomunikacyjne lub (bieżące) rachunki bankowe, konsumenci także składają skargi 
dość często. Częściowo może to mieć związek z istnieniem większej ilości informacji o ich 
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prawach i procedurach wnoszenia skarg w przypadku niektórych rynków, dużą liczbą umów 
o świadczenie usług, ich złożonością lub znaczeniem, jakie przypisują im konsumenci. 

Na niektórych rynkach odsetek problemów jest wysoki, natomiast odsetek konsumentów, którzy 
skarżą się na usługi, pozostaje niski. Ma to miejsce w przypadku: usług przewozu koleją, 
tramwajem, autobusem i metrem, usług przewozów lotniczych oraz usług prawnych i 
księgowych. Można to wyjaśnić istnieniem realnych lub postrzeganych barier, które zniechęcają 
konsumentów do składania skarg (złożoność procedury, brak informacji o prawach i 
obowiązkach konsumenta itp.).  

3.7. Ogólna satysfakcja 

Pytanie dotyczące satysfakcji mierzy zadowolenie w sposób, który zmniejsza problemy 
związane z różnicą oczekiwań w poszczególnych państwach i między konsumentami. 

Większość konsumentów (57 %) twierdzi, że rynki „spełniają oczekiwania” w pożądanym 
stopniu. W prawie 10 % przypadków respondenci uważają, że rynek nie zaspokaja ich potrzeb.  
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Wykres 9: Ogólna satysfakcja  

W jakim stopniu - w skali od 0 do 10 - produkty/usługi oferowane przez innych dostawców spełniały twoje oczekiwania w ostatnim okresie?

17%

15%

14%

14%

10%

10%

9%

10%

11%

10%

10%

9%

8%

9%

10%

9%

8%

7%

9%

6%

6%

6%

5%

6%

4%

8%

7%

5%

5%

5%

5%

5%

4%

6%

4%

4%

4%

5%

6%

4%

4%

4%

5%

4%

3%

4%

6%

4%

3%

4%

50%

46%

42%

37%

41%

41%

42%

40%

36%

38%

37%

40%

40%

39%

35%

37%

38%

40%

36%

39%

38%

40%

39%

37%

41%

35%

33%

38%

35%

35%

34%

35%

36%

34%

35%

34%

33%

31%

31%

32%

32%

31%

31%

31%

34%

31%

30%

31%

28%

28%

34%

39%

44%

49%

49%

49%

49%

50%

53%

52%

53%

51%

52%

53%

55%

54%

54%

53%

55%

55%

55%

54%

56%

57%

55%

58%

59%

57%

60%

60%

61%

61%

60%

61%

61%

62%

63%

64%

64%

64%

64%

65%

65%

65%

63%

65%

65%

66%

69%

69%

6,3

6,5

6,8

6,9

7,0

7,1

7,1

7,1

7,2

7,2

7,2

7,2

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,4

7,4

7,4

7,4

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,6

7,6

7,6

7,6

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8
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8,1

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Usługi przewozu koleją 

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Samochody używane

Usługi internetowe

Bieżące rachunki bankowe

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Usługi dostaw gazu

Usługi prawne i księgowe

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Usługi telefonii komórkowej

Paliwa

Usługi telefonii stacjonarnej

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Ubezpieczenia domu

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Mięso i produkty mięsne

Odzież i obuwie

Warzywa i owoce

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Ubezpieczenia pojazdów

Kawiarnie, bary i restauracje

Usługi pocztowe

Usługi zaopatrzenia w wodę

Inne produkty spożywcze

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Usługi przewozów lotniczych

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Produkty rekreacyjne

Lekarstwa wydawane bez recepty

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Meble i wyposażenie

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Nowe samochody

Usługi pogrzebowe

Małe urządzenia gospodarstwa domowego

Zakwaterowanie wakacyjne

Chleb, płatki zbożowe, ryż i makaron

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Napoje alkoholowe

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Napoje bezalkoholowe

Usługi stomatologiczne

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Książki, magazyny i gazety

0-4 5-7 8-10

 

Źródło: Badanie monitorujące rynku 

 
„Nowe samochody” stanowią rynek, którego pozycja w tym przypadku najbardziej wzrasta w 
porównaniu z jego wynikiem MPI. 



 

PL 22   PL 

3.8. Zmiana dostawców lub produktów 

Aż 85 % konsumentów nie zmieniło dostawców lub usługi świadczonej przez ich aktualnego 
dostawcę. Konsumenci mogą być zadowoleni ze swojego obecnego produktu lub dostawcy, ale 
też mogą nie zdawać sobie sprawy z możliwości zmiany, mogą postrzegać zmianę jako złożony i 
czasochłonny/kosztowny proces bez jakiejkolwiek „gwarancji”, że dostarczona usługa lub 
produkt będą w innym miejscu znacząco lepsze. Mogą też wykazywać „bierność”. Wśród tych 
konsumentów, którzy zdecydowali się na zmianę, 10 % zmieniło dostawców, a 7 % zmieniło 
produkty lub usługi tego samego dostawcy.  

W obrębie 11 rynków, na których zarejestrowano zmiany, liczba i rodzaje zmian znacznie się 
różnią. Dotyczy to zarówno poziomu UE, jak i krajowego. Ogólne poziomy zmiany sugerują 
znaczące możliwości zwiększenia liczby zmian dostawców lub produktów.  

Wykres 10: Faktyczna zmiana dostawców lub produktów11  
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Ubezpieczenia domu

Usługi dostaw gazu

Usługi w zakresie dostaw energii 
elektrycznej

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty 
kredytowe

Bieżące rachunki bankowe

Usługi w zakresie sportu i 
wypoczynku

Ubezpieczenia pojazdów

Usługi telefonii stacjonarnej

Usługi internetowe

Usługi telefonii komórkowej

Inwestycje bankowe, emerytury i 
produkty ubezpieczeniowe

Czy w ostatnim okresie zmieniłeś plan taryfowy lub dostawcę?

Tak - produkty/usługi u tego samego dostawcy Tak - dostawcę Nie

 

Źródło: Badanie monitorujące rynku 

„Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe” oraz usługi telekomunikacyjne 
(usługi telefonii komórkowej, usługi internetowe i usługi telefonii stacjonarnej) to usługi, w 
odniesieniu do których zgłoszono najwięcej zmian dostawców lub produktów. Szczególne 

                                                 
11 Okres zmiany dla każdej usługi jest dostępny w badaniu monitorującym rynku na stronie 

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm.  

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm
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zasady dotyczące przenoszenia numeru mogą częściowo tłumaczyć wysoki wynik usług 
telekomunikacyjnych. 

Następne pytanie związane jest z pomiarem łatwości zmiany według konsumenta. Mniej niż 
połowa (46 %) konsumentów postrzega zmianę dostawców lub produktów jako (bardzo) łatwą, 
39 % wyraża bardziej neutralne zdanie, i wreszcie 15 % uznaje zmianę za (bardzo) trudną. 
Poniższe wyniki przedstawiają ocenę zarówno według tych osób, które dokonały zmiany, jak i 
tych, które tego nie zrobiły.  

Wykres 11: Zakładana łatwość zmiany dostawców lub produktów 
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Usługi dostaw gazu

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty 
kredytowe

Usługi internetowe

Usługi telefonii stacjonarnej
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Źródło: Badanie monitorujące rynku 

4. CENY  

Ceny są dla konsumentów ważnym rezultatem i podstawowym czynnikiem w ich decyzjach o 
zakupie. Na jednolitym rynku rozbieżność cen w państwach członkowskich, której nie da się 
wyjaśnić różnymi poziomami siły nabywczej konsumenta, jego preferencjami, szczególnym 
opodatkowaniem produktu lub kosztami lokalnymi, może stanowić dobry wskaźnik poziomu 
fragmentacji rynków konsumenckich.  

Do zgromadzenia danych dotyczących cen przedstawionych na poniższych wykresach 
wykorzystano różne źródła.  

Wykres 12 przestawia na osi poziomej stopień zróżnicowania cen różnych usług na obszarze całej 
UE. Oś pionowa pokazuje siłę korelacji pomiędzy rankingiem państw UE opartym na cenie 
każdej usługi a miejscem państw UE w rankingu w oparciu o pomiar siły nabywczej 
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konsumenta. W odniesieniu do korelacji wartość równa 1 oznacza, że ranking państw UE w 
oparciu o cenę jest taki sam jak ranking oparty na konsumpcji; wartość równa 0 oznacza, że nie 
istnieje związek pomiędzy tymi dwoma rankingami. 



 

PL 25   PL 

Wykres 12: Ceny usług – różnice występujące w państwach członkowskich i związek z konsumpcją 

Usługi dostaw gazu <20GJ + podatek

Usługi dostaw gazu 20-200GJ + podatek

Usługi dostaw gazu >200GJ +podatek

Usługi dostaw gazu <20GJ bez podatku

Usługi dostaw gazu 20-200GJ bez podatku

Usługi dostaw gazu >200GJ bez podatku Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej 
<1MWh +podatek

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej 1-
2,5MWh +podatek

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej 2,5-
5MWh +podatek

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej 5-
15MWh +podatek

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej 
>15MWh +podatek

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej 
<1MWh bez podatku

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej 1-
2,5MWh bez podatku

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej 2,5-
5MWh bez podatku

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej 5-
15MWh bez podatku

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej 
>15MWh bez podatku

Krajowy bieżący rachunek bankowy, użytkowanie 
bierne

Krajowy bieżący rachunek bankowy, użytkowanie 
przeciętne

Krajowy bieżący rachunek bankowy, użytkowanie 
czynne

Internet 0,14-0,5Mb

Internet 0,5-1Mb

Internet 1-2Mb

Internet 2-4Mb

Internet 4-8Mb

Internet 8-20Mb

Internet 20+Mb

Usługi telefonii komórkowej – cena za minutę

Telefon – pakiet w ramach abonamentu

Telefon – niska intensywność użytkowania

Telefon – średnia intensywność użytkowania

Telefon – wysoka intensywność użytkowania

Telefon – 10 min. połączenia lokalnego

List zwykły <20g krajowy

List zwykły <20g w obrębie UE
Wypełnienie zęba
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Współczynnik zmienności Kredyty konsumenckie: -0,76
Kredyty hipoteczne: -0,67

 

Źródło: Tabela 2 i dane EUROSTAT 
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Wykres 12 i Wykres 13 pokazują, że ceny usług na ogół charakteryzują się większym 
zróżnicowaniem w państwach członkowskich UE niż ceny towarów. Częściowo można to 
wyjaśnić niższą zbywalnością usług. Jeżeli chodzi o określone usługi, rynki, które wykazują 
największe zróżnicowanie, wydają się obejmować usługi internetowe, wypełnianie zębów 
(usługi stomatologiczne) i bankowe rachunki bieżące. W odniesieniu do dwóch ostatnich rynków 
zróżnicowanie nie jest związane z poziomem wydatków na konsumpcję w państwach UE. W 
odniesieniu do towarów najmniejsze rozbieżności występują na rynku samochodów, co wynika z 
silnej konkurencji i większego potencjału handlu transgranicznego w związku z egzekwowaniem 
reguł konkurencji przez Komisję. Ceny usług telekomunikacyjnych oparte są na profilach i 
cenach średnich. Stopy procentowe kredytów hipotecznych i konsumenckich (skorygowane o 
inflację) są negatywnie skorelowane z poziomami konsumpcji (tj. kredyty wydają się być 
droższe w państwach o niższych wydatkach na konsumpcję i odwrotnie). Może to częściowo 
odzwierciedlać wyższe premie z tytułu ryzyka i wyższe koszty finansowania, które są typowe 
dla państw szybciej rozwijających się. Dane dotyczące usług stomatologicznych są bardzo 
ograniczone i dlatego na ich podstawie nie należy wyciągać wniosków. 
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Wykres 13: Ceny towarów – różnice występujące w państwach członkowskich i związek z konsumpcją 

VW Golf +podatek

Ford Fiesta +podatek

Ford Focus +podatek

Peugeot 207 +podatek

Renault Clio +podatek

Fiat Punto +podatek

BMW 320d +podatek

Mercedes C220 +podatek

VW Golf bez podatku

Ford Fiesta bez podatku

Ford Focus bez podatku

Peugeot 207 bez podatku

Renault Clio bez podatku

Fiat Punto bez podatku

BMW 320d bez podatku

Mercedes C220 bez podatku

IPOD Nano 4G

IPOD Shuffle 2G

Lodówka 251-300 l NF

Lodówka 301-350 l NF

Lodówka 301-350 l A+

Kuchenka mikrofalowa 0,6-0,7kW

Kuchenka mikrofalowa 0,7-0,8kW

Kuchenka mikrofalowa 0,7-0,8kW z grillem

Pralka 5,5-6 l 1100-1200 obr./min A+

Pralka 5,5-6 l 1300-1400 obr./min A+

Pralka 4,5-5 l 900-1000 obr./min A

Ekspres do kawy z wkładem filtrującym

Ekspres do kawy na 10 filiżanek, z filtrem

Ekspres do kawy na 15 filiżanek, z filtrem

Żelazko 2kW

Żelazko 2,4kW

Żelazko 2,2kW, stopa ze stali 

Odkurzacz 1,5-1,6kW

Odkurzacz 1,7-1,8kW

Odkurzacz <0,7W ręczny

Netbook z procesorem Atom <11' 100-200G

Laptop z procesorem Core 2 15-16' 200-300G

Laptop z procesorem Core 2 15-16' 300-400M

Telewizor 32LG3000

Telewizor LE32A336

Telewizor LE32A330
Ixus 80 IS

Lumix DMC TZ5

Coolpix S210

Benzyna Eurosuper 95 +podatek

Benzyna Eurosuper 95 bez podatku

Olej napędowy +podatek

Olej napędowy bez podatku
Olej opałowy +podatek

Olej opałowy bez podatku
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Współczynnik zmiennościIPOD Nano 3G: -0,43   

Źródło: Tabela 3 i dane EUROSTAT 
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Wykres 13 pokazuje, że ceny samochodów przed opodatkowaniem są na ogół bardzo zbliżone we 
wszystkich państwach członkowskich, co wskazuje na dość dużą konwergencję na poziomie UE. 
Podatki przyczyniają się do dodatkowego zróżnicowania. Ceny urządzeń elektrycznych na ogół 
są bardziej zróżnicowane, a największe zróżnicowanie cen pomiędzy państwami członkowskimi 
dotyczy odkurzaczy. Urządzenia elektroniczne, takie jak telewizory i odtwarzacze 
multimedialne, znacznie mniej różnią się cenami na obszarze całej UE. 

Wykres 14 przedstawia ceny przedstawione przez Eurostat w ramach projektu badawczego 
przeprowadzonego wraz z krajowymi urzędami statystycznymi. Założeniem tego projektu było 
regularne gromadzenie wystarczającej liczby cen produktów, aby umożliwić ocenę rozbieżności 
cen i fragmentacji rynków detalicznych. W ramach projektu w 2009 r. zebrano ceny 91 
produktów, z których 79 (70 towarów i 9 usług) uznano za wystarczająco porównywalne do 
wykorzystania. Wykazują one bardzo silną współzależność między cenami tych produktów a 
konsumpcją.  

Istnieje wyraźna potrzeba zwiększenia liczby gromadzonych cen w celu uwzględnienia 
wszystkich 50 sektorów objętych monitorowaniem rynku.  

Dane zgromadzono w ramach projektu badawczego i mają one charakter eksperymentalny. 
Zostały one zebrane na potrzeby obliczenia zharmonizowanych indeksów cen konsumpcyjnych, 
których celem jest ocena zmian cen w perspektywie czasowej, a nie porównywanie poziomów 
cen pomiędzy państwami. Produkty uwzględnione w ramach tego samego ogólnego opisu 
produktu nie muszą być zatem w pełni porównywalne. W różnych państwach można wybrać 
rozmaite produkty, na przykład te najbardziej typowe dla poszczególnego państwa, a zatem 
wybrane produkty mogą różnić się jakością, marką lub pochodzić z różnych punktów sprzedaży 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/methodology/prices_data_for_market_m
onitoring). 
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Wykres 14: Ceny Eurostatu: różnice występujące w państwach członkowskich i związek z konsumpcją 

Ryż długoziarnisty, 1 kg
Mąka pszenna, 1 kg

Chleb biały, bochenek, 1 kg

Makaron spaghetti, 1 kg

Wołowina mielona, 1 kg

Kotlety wieprzowe, eskalopki, 1 kg

Kurczak cały, 1 kg

Kiełbasa, frankfurterki, 1 kg

Kiełbasa, salami, 1 kg

Tuńczyk różowy w puszce, 1 kg

Mleko świeże, pełne, 1 l

Jogurt naturalny, 1 kg

Jogurt owocowy, 1 kg

Ser camembert, 1 kg

Ser gouda, 1 kg

Jaja kurze, 10 szt.

Masło, 250 g

Olej roślinny, 1 l

Cukier biały, 1 kg

Dżem, 1 kg

Czekolada mleczna, 1 kg

Lody, 1 l

Keczup pomidorowy, 1 kg

Jabłka, 1 kg

Owoce w puszce, 1 kg

Marchew, 1 kg

Ziemniaki, 1 kg

Kawa, 1 kg

Herbata czarna, 25 torebek

Woda mineralna, 1 l

Sok pomarańczowy, 1 l

Wódka, 1 l

Wino czerwone, 0,75 lWino białe, 0,75 l

Piwo, 1 l
Bawełna, 1 m2

Garnitur męski, wełniany

Dżinsy męskie Koszula męska

Koszulka męska, krótki rękaw

Dżinsy damskie

Spódnica damska

Koszulka damska

Bikini

Biustonosz typu push-up

RajstopySpodnie dżinsowe dziecięce

Klasyczne buty sznurowane męskie

Pantofle damskie

Buty sportowe dziecięce

Lodówka 200 l z zamrażarką 100 l, A
Pralka 4,5-5 kg, A

Odkurzacz 1,4-1,6 kW

Taksówka, 5 km, taryfa dzienna

Autobus miejski, 1 bilet normalny, 5 km, 2 strefy

Bateria LR6-1,5V=AA, alkaliczna, 1 szt.

Żarówka 220-240 V, 1 szt.

Czysta płyta CD-R 700MB

Telewizor LCD 32"

Nagrywarka DVD +HD 160-250GB

Odtwarzacz MP3 '4GB pamięci typu flash, LCD

Bilet kinowy, 1 szt.

Gazeta codzienna

Wino czerwone stołowe (kieliszek), 12 cl

Piwo (jasne pełne), dm(szklanka) 0,2-0,35 l

Filiżanka kawy, przy stoliku

Strzyżenie damskie z myciem i suszeniem

Szampon, 400 ml

Pasta do zębów, 100 ml

Żel pod prysznic, 300 ml

Ręcznik 70x150 cm

Płyta CD z muzyką � pop (pierwsza piątka w 
sprzedaży

Karma dla psów, w puszkach, 1 kg

Karma dla psów, sucha, 1 kg

Detergent do prania, 1 kg

Papierosy, 20 szt.Pranie chemiczne garnituru

Usługi szewskie
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Współczynnik zmiennościOliwa z oliwek 1l: -0,15   

Źródło: Obliczenia w oparciu o dane Eurostatu (zob. Tabela 4).  
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5. SKARGI  

Obecnie dane dotyczące skarg są dostępne wyłącznie w oparciu o istniejące metody klasyfikacji 
skarg, które znacząco różnią się między poszczególnymi państwami UE. Poniższe dane 
dostarczyli członkowie Grupy Ekspertów ds. Rynków Konsumenckich z organów 
odpowiedzialnych za politykę konsumencką w państwach UE i EFTA. Dane te odzwierciedlają 
liczbę skarg konsumentów zgromadzonych przez strony trzecie (organy krajowe, organy 
regulacyjne, organizacje konsumenckie itp.).  

 
Wykres 15: Skargi konsumentów w podziale na państwa – 2009 r. 
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Źródło: Dane dostarczone przez krajowe organy konsumenckie; w przypadku niektórych państw wartości obejmują 
zapytania i uwagi konsumentów 

Niektóre państwa UE (DE, ES, LU, PT) nie przesłały danych dotyczących skarg w odpowiednim 
czasie przed opublikowaniem niniejszej tablicy wyników.  

Dane pokazują, że będące stroną trzecią organy gromadzące skargi w Zjednoczonym Królestwie, 
Polsce i Austrii zebrały największą liczbę skarg. Wartości te jednak nie tylko odzwierciedlają 
liczbę faktycznych problemów na rynku wskazanych przez konsumentów, lecz ukazują także 
skuteczność organów gromadzących skargi, jak również poziom upodmiotowienia konsumentów 
i ich gotowość do składania skarg w przypadku napotkania problemów. Dlatego też ważne jest 
analizowanie skarg wraz z dodatkowymi danymi, aby określić, czy wysoka liczba skarg 
sygnalizuje nieprawidłowe funkcjonowanie rynku, czy tylko odzwierciedla powodzenie działań 
w zakresie polityki konsumenckiej.  

Poniżej przedstawiono zestawienie zgłoszonych skarg z podziałem na sektory.  
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Wykres 16: Skargi konsumentów w podziale na rynki12 – 2009 r. 
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6. BEZPIECZEŃSTWO  

Dane z badania Eurobarometru pokazują, że bezpieczeństwo jest jednym z głównych czynników, 
od których zależy wybór konsumenta. Aż 50 % konsumentów uważa, że bezpieczeństwo jest 
jednym z aspektów najczęściej wpływających na ich decyzje dotyczące zakupu produktów 
niespożywczych13.  

Ponieważ przedstawione poniżej dane dotyczące bezpieczeństwa oparte są na innej klasyfikacji 
niż system COICOP stosowany w tablicy wyników, nie można ich połączyć we wspólny 
wskaźnik. W odpowiednim czasie dane dotyczące skarg konsumentów obejmą również kwestie 
związane z bezpieczeństwem, dając wyraźniejszy obraz potencjalnych problemów w zakresie 
bezpieczeństwa na różnych rynkach i umożliwiając włączenie bezpieczeństwa do wskaźnika 
dotyczącego nieprawidłowości funkcjonowania rynku.  

Poniższe dane pochodzą z europejskiej bazy danych o urazach (European Injury Database, 
IDB), która zawiera statystyki dotyczące wypadków i urazów zgromadzone przez szpitale w 
państwach członkowskich. Dane te stanowią jedynie próbkę ogółu zdarzeń związanych z 
bezpieczeństwem, do których co roku dochodzi w UE. Obecnie tylko niektóre państwa UE 
gromadzą statystyki dotyczące urazów.  

 
Tabela 1: Dane dotyczące bezpieczeństwa pochodzące z IDB (europejskiej bazy danych o urazach) 

Produkt związany z urazem AT BE CY CZ DK EE DE LV MT NL SE 

Statek powietrzny lub środki transportu 
lotniczego 

0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Zwierzę, roślina lub osoba 7,8% 18,6% 2,9% 14,9% 11,2% 39,4% 6,6% 13,4% 6,5% 4,0% 11,9% 

                                                 
12 Kategoria „Towary i usługi różne” obejmuje usługi bankowe i ubezpieczenia, „Komunikacja” obejmuje 

usługi internetowe, telefoniczne i pocztowe. 
13 EB298 – Consumer protection in the internal market (Ochrona konsumentów na rynku wewnętrznym), 

czerwiec 2008 r. 
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Produkt związany z urazem AT BE CY CZ DK EE DE LV MT NL SE 

Urządzenie głównie używane w 
gospodarstwach domowych 

1,2% 1,4% 0,1% 0,9% 1,4% 0,4% 1,2% 0,4% 0,9% 1,0% 1,2% 

Budynek, element budynku lub powiązana 
instalacja 

23,5% 13,3% 3,6% 13,5% 17,4% 9,3% 12,6% 10,1% 21,1% 6,0% 21,2% 

Sprzęt głównie używany w aktywności 
sportowej/rekreacyjnej 

5,8% 4,2% 0,0% 4,9% 3,8% 7,5% 1,8% 1,7% 2,8% 3,6% 5,0% 

Ogień, płomień, dym 0,1% 0,2% 0,0% - 0,1% 0,1% 0,2% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 

Żywność, napoje 0,4% 1,8% 0,0% 0,2% 0,6% 0,2% 0,5% 0,4% 0,9% 1,3% 1,1% 

Meble/wyposażenie 3,5% 7,4% 0,5% 3,7% 2,9% 2,7% 4,1% 1,7% 2,5% 2,6% 2,1% 

Powierzchnia podłogi lub 
zagospodarowanie podłogi 

1,0% 17,8% 0,3% 2,9% 1,4% 1,9% 22,2% 13,9% 3,8% 0,8% 3,0% 

Gorący przedmiot/substancja gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

0,4% 0,3% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,8% 0,5% 0,0% 0,1% 

Produkt dla niemowląt lub dzieci 0,4% 1,2% 0,3% 1,2% 1,2% 0,4% 2,0% 0,2% 0,7% 0,3% 0,8% 

Przedmiot głównie do użytku osobistego 0,6% 2,1% 0,0% 0,3% 1,7% 0,3% 0,7% 0,2% 1,2% 1,2% 1,2% 

Pojazd lądowy lub środek transportu 
lądowego 

5,8% 9,5% 8,9% 7,3% 5,3% 4,0% 6,1% 4,6% 5,8% 6,9% 6,1% 

Materiał gdzie indziej niesklasyfikowany 36,1% 5,7% 0,3% 9,2% 19,7% 17,4% 5,4% 12,5% 18,0% 7,0% 24,5% 

Przyrząd medyczny/chirurgiczny 0,0% 1,4% 0,0% - 0,5% - 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

Urządzenie ruchome lub pojazd szczególny 0,3% 0,5% 0,0% 0,3% 0,5% 0,4% 0,2% 0,1% 0,3% 0,1% 0,6% 

Inna niefarmaceutyczna substancja 
chemiczna 

0,0% 0,5% 0,0% 0,1% 0,8% - 0,7% 0,2% 0,6% 0,3% 0,5% 

Inny określony przedmiot/substancja 1,3% 3,2% 0,0% 1,3% 2,7% 0,6% 3,2% 2,3% 1,4% 2,5% 2,0% 

Substancja farmaceutyczna stosowana u 
ludzi, np. lek 

0,0% 1,0% 0,1% 0,1% 1,0% - 0,6% 0,1% 0,3% 0,9% 1,2% 

Narzędzie, maszyna, aparat głównie 
używane w działalności związanej z pracą 

4,6% 4,5% 0,1% 1,8% 3,3% 2,6% 2,3% 4,4% 5,4% 2,7% 5,1% 

Nieokreślony przedmiot/substancja lub brak 
przedmiotu/substancji 

4,4% - 82,7% 35,5% 19,8% 11,4% 26,8% 29,7% 23,9% 56,0% 10,2% 

Przyrząd lub pojemnik 2,6% 4,6% 0,1% 1,3% 4,2% 1,1% 2,0% 2,3% 2,8% 2,5% 1,8% 

Jednostka pływająca lub środek transportu 
wodnego 

0,1% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,1% 

Broń 0,1% 0,5% 0,0% 0,3% 0,1% - 0,5% 0,6% 0,2% 0,1% 0,1% 

Ogółem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Przypadki (próba) n=  19 921   3 844   11 513   5 180   78 663   1 647   5 558   115 934   5 120   295 847   96 954 

Dane z roku: 07, '08 05, 
'06 

06, '07, 
'08 

05, 
'06 

08 06, 
'07 

07, 
'08 

05, '06, 
'07, '08 

06, 
'07, 
'08 

06, '07, 
'08 

07, '08 

Z – zwykłe dane / P – dane pilotażowe Z P Z P Z Z Z Z Z Z Z 

Źródło: IDB, KfV 
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Przypadki (próba) oznaczają liczbę wypadków zarejestrowanych w próbie szpitali 
uczestniczących w projekcie IDB. 

Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa produktów na rynku zapewniają dwa systemy 
wczesnego ostrzegania funkcjonujące w całej UE, które śledzą niebezpieczne produkty 
konsumenckie: RAPEX14 dla produktów niespożywczych i RASFF15 dla produktów 
żywnościowych i środków żywienia zwierząt.  
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RASFF – powiadomienia o zagrożeniu w 2009 r.
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W kolejnych latach dane dotyczące cen, skarg i bezpieczeństwa będą dalej opracowywane, tak 
aby można je było połączyć z danymi pochodzącymi z badania skriningowego w ogólny 
wskaźnik wydajności rynku. 

                                                 
14 RAPEX: system wczesnego ostrzegania w zakresie produktów nieżywnościowych – Sprawozdanie roczne 

2009.  
15 RASFF: system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia 

zwierząt.  
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7. WNIOSKI I DALSZE KROKI 

Wyniki badania monitorującego rynki w całej UE dają wartościową, nową wiedzę na temat 
tego, które części jednolitego rynku mogą nie zaspokajać potrzeb z punktu widzenia 
konsumenta. Wyłania się obraz sektorów, które konsumenci postrzegają jako potencjalnie 
najbardziej problematyczne.  

Chociaż dane przedstawione w niniejszej tablicy wyników są jedynie wskaźnikami, 
dostarczają ważnych dowodów na potrzeby wielu przyszłych działań na szczeblu unijnym i 
krajowym:  

• dane te wskazują, gdzie Komisja i państwa członkowskie powinny skupić swoje wysiłki i 
zasoby, aby zbadać i przeanalizować rynki konsumenckie poprzez badania rynku, badania 
sektorowe oraz inne narzędzia monitorowania rynku;  

• pytanie dotyczące zaufania wskazuje, co należy traktować priorytetowo w odniesieniu do 
egzekwowania przepisów prawa;  

• dane dają politykom na szczeblu krajowym i unijnym podstawę do dyskusji – jeżeli do niej 
jeszcze nie doszło – z przedstawicielami danego sektora o przyczynach wyników 
wykazanych w ramach badania; bardziej szczegółowa analiza przyczyn w odniesieniu do 
każdego określonego rynku pomogłaby w interpretacji wyników tablicy i w określeniu 
obszarów, w których trzeba podjąć działania. 

Działania następcze 

Komisja każdego roku przeprowadzi dwa badania rynku w oparciu o tablicę wyników, biorąc 
pod uwagę ostatnie badania Komisji dotyczące odnośnych sektorów. Jedno badanie dotyczące 
detalicznego rynku usług w zakresie dostaw energii elektrycznej ma zostać opublikowane pod 
koniec tego roku, a niedawno rozpoczęto także badanie w dziedzinie handlu elektronicznego. 
W ramach każdego badania przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza przyczyn wyników 
przedstawionych w niniejszej tablicy oraz zostaną określone główne kwestie polityczne, które 
należy rozważyć, a także możliwe środki zaradcze w zakresie polityki. Komisja zgromadzi 
szczegółowe dane dotyczące doświadczeń i opinii konsumentów wybranych rynków, 
zarejestruje faktyczne doświadczenia konsumentów na rynku poprzez „anonimowe zakupy 
testowe” i zgromadzi dane o cenach detalicznych. Każde badanie rynku będzie opierało się na 
ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami oraz zmierzało do uzyskania ich opinii 
dotyczących możliwych problemów, aby uwzględnić je przy gromadzeniu danych i w 
analizach. Końcowym rezultatem powinny być szczegółowe informacje na temat problemów 
napotykanych przez konsumentów na wybranym rynku oraz kwestii politycznych, którymi 
należy się zająć.  



 

PL 35   PL 

Dane zawarte w tablicy wyników pokazują, że usługi internetowe16 są trzecim najgorzej 
ocenianym rynkiem według MPI, przy czym jest to także rynek o największym odsetku 
problemów zgłaszanych przed konsumentów (spośród wszystkich 50 rynków). Szacowane 
ceny usług internetowych również wskazują na szerokie zróżnicowanie w państwach 
członkowskich, jest ono jednak powiązane z całkowitym poziomem konsumpcji w tych 
państwach. Usługi internetowe są niezbędne do upodmiotowienia obywateli europejskich i 
utworzenia jednolitego rynku cyfrowego. Z tego względu będą one celem jednego z badań 
rynku. Badanie to uzupełni dowody zawarte w sprawozdaniach rocznych dotyczących 
wdrażania rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej. Uwzględniony zostanie 
także wpływ zmienionych ram regulacyjnych, które znacznie wzmacniają przepisy dotyczące 
m.in. możliwości przenoszenia numeru, pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i 
lepszego informowania konsumentów, a nadal wymagają wdrożenia. 

Drugim rynkiem wybranym do badania jest rynek mięsa i produktów mięsnych. Rynek ten 
jest jednym z rynków towarów o najniższej pozycji w rankingu MPI i osiąga stosunkowo 
niski wynik pod względem zaufania konsumentów. Mięso jest również produktem często 
kupowanym i podlegającym ścisłym regulacjom, na który przeznacza się znaczną część 
wydatków na konsumpcję.  

Pomimo że inne rynki również osiągnęły niskie wyniki, w tym roku nie rozpatrywano objęcia 
tych rynków badaniami z niżej wyjaśnionych przyczyn. Trwają już dwa badania w dziedzinie 
inwestycji bankowych, a obecne dane uzasadniają decyzje o przeprowadzeniu badania tego 
rynku.  

W następstwie drugiego wydania tablicy wyników rozpoczęto badanie detalicznego rynku 
usług w zakresie dostaw energii elektrycznej, a pierwsze wydanie tablicy doprowadziło do 
badania rynku bieżących rachunków bankowych, którego wyniki opublikowano we wrześniu 
2009 r.  

Rynki takie jak „usługi z zakresu handlu nieruchomościami” lub „usługi prawne i księgowe” 
wydają się odpowiadać małej części budżetów domowych, a ich wymiar transgraniczny jest 
ograniczony. 

Międzynarodowy pasażerski transport kolejowy został zliberalizowany dopiero w grudniu 
2009 r. i proces ten może wymagać trochę czasu. Niezbędne jest właściwe informowanie 
pasażerów o ich prawach. Dlatego też Komisja prowadzi kampanię informacyjną o prawach 
pasażera. Pomimo faktu, że wielu pasażerów stwierdza istnienie problemów z 
funkcjonowaniem usług przewozów kolejowych, rozpoczęcie badania rynku w sektorze 
kolejowym byłoby przedwczesne, ponieważ liberalizacja znajduje się w fazie początkowej, 
jeżeli chodzi o transport międzynarodowy, a w przypadku transportu krajowego praktycznie 
nie istnieje.  

                                                 
16 Do innych kwestii, które trzeba będzie przeanalizować w ramach badania rynku, należą: rola efektów 

przyjemności wiążących się z produktami (tj. gdy konsumenci dostają więcej za taką samą cenę), np. 
szybszy dostęp do Internetu w podobnej cenie; charakter produktu ulegający szybkim zmianom z 
powodu bardzo silnej innowacyjności związanej z Internetem; istnienie dobrze znanych procedur 
składania skarg (niekiedy wskazanych na rachunkach dla abonentów); lub większa liczba umów (np. 
niektóre osoby mogą korzystać z stacjonarnych i mobilnych usług internetowych lub z kilku 
abonamentów mobilnych). 
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Chociaż usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów wydają się być rynkiem 
problematycznym, Komisja ostatnio opublikowała wszechstronną ocenę skutków nowych ram 
prawnych w zakresie konkurencji w sektorze pojazdów silnikowych. Ocena ta obejmuje 
szczegółową analizę warunków konkurencji na tym rynku oraz na rynku samochodów 
używanych. Następnie Komisja wdrożyła nowe ramy prawne w zakresie konkurencji w 
sektorze pojazdów silnikowych, które weszły w życie w czerwcu 2010 r. Zwiększą one 
konkurencyjność na rynku usług z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów, poprzez 
poprawę dostępu niezależnych warsztatów do informacji technicznych potrzebnych do 
napraw i poprzez ułatwienie stosowania alternatywnych części zamiennych zarówno w 
przypadku warsztatów autoryzowanych, jak i niezależnych. W rezultacie nowe przepisy 
przyczynią się do znaczącej poprawy warunków dla konsumentów na rynku usług z zakresu 
konserwacji i naprawy pojazdów. Jeśli chodzi o samochody używane, ich ceny wydają się 
podlegać wpływowi sytuacji na rynku nowych samochodów, który wywiera presję na ceny na 
całym rynku, zarówno samochodów nowych, jak i używanych. Komisja nadal będzie uważnie 
monitorować rozwój rynków sprzedaży i naprawy samochodów, a także usług z zakresu 
konserwacji i naprawy. Komisja i krajowe organy ds. konkurencji będą interweniować w 
przypadku zakłóceń konkurencji.  

Chociaż rynek „odzieży i obuwia” również ma słabe wyniki, to rynek „mięsa i produktów 
mięsnych” został wybrany do szczegółowego badania rynku z powodu jego bliższego 
związku ze zdrowiem i dobrostanem konsumentów.  

Zachęca się państwa członkowskie do wykorzystywania krajowych wskaźników zawartych w 
tablicy wyników w celu podjęcia inicjatyw na rynkach konsumenckich, które są najbardziej 
problematyczne na szczeblu krajowym.  

Komisja i państwa członkowskie uwzględnią dane z tablicy wyników przy wyborze tematów 
corocznej „akcji kontrolnej” organizowanej przez organy sieci współpracy w dziedzinie 
ochrony konsumentów. Państwa członkowskie zachęca się również do wykorzystania 
krajowych danych dotyczących zaufania w celu określenia ich priorytetów w zakresie 
egzekwowania przepisów prawa.  

Komisja napisała już do przedstawicieli wszystkich sektorów UE objętych działaniami w 
zakresie monitorowania, zapraszając ich do udziału w dialogu mającym na celu poprawę 
doświadczeń konsumentów, określenie najlepszych praktyk na najwyżej ocenianych rynkach, 
znalezienie potencjalnych rozwiązań problemów występujących na słabo ocenianych rynkach, 
a także poprawę procedury monitorowania rynków i potencjalnego wykorzystania wyników 
tego działania do stymulowania innowacji ukierunkowanych na konsumentów.  

W oparciu o wyniki tablicy Komisja omówi z przedstawicielami nagorzej funkcjonujących 
rynków możliwe przyczyny tej sytuacji oraz kwestię tego, czy działania ze strony sektora, 
takie jak opracowanie branżowych kodeksów postępowania, ustanowienie organów 
zajmujących się skargami konsumentów lub wprowadzenie alternatywnych mechanizmów 
rozwiązywania sporów, byłyby właściwą reakcją uzupełniającą stosowanie reguł konkurencji 
lub regulacji sektorowych.  

Kolejne kroki w odniesieniu do tablicy wyników 

Chociaż niniejsza tablica wyników ma znaczącą przewagę nad poprzednimi wydaniami, to 
konieczne są dalsze postępy mające na celu jej rozwinięcie i poszerzenie, zwłaszcza w 
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kierunkach zaproponowanych w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego17. W 
szczególności:  

• Skargi. Komisja będzie ściśle współpracowała z organami odpowiedzialnymi za skargi 
konsumentów, aby zapewnić wdrożenie zalecenia;  

• Badanie monitorujące rynku. Z powodu ograniczeń budżetowych niemożliwe jest 
coroczne przeprowadzenie badania wszystkich 50 rynków. Najbardziej problematyczne 
rynki będą badane corocznie w celu monitorowania postępów. Pozostałe rynki będą 
monitorowane co dwa lata. Jeżeli dostępne będą dodatkowe zasoby, zakres badania 
zostanie również poszerzony, aby uwzględnić postrzeganie przez konsumentów siły 
konkurencji i innowacyjności na każdym rynku;  

• Ceny. Eurostat nadal będzie ściśle współpracował z krajowymi urzędami statystycznymi, 
aby opracować porównywalne dane dotyczące cen na wszystkich rynkach konsumenckich. 

                                                 
17 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie ochrony konsumentów – T7-

0046/2010  
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Załącznik I - Ceny  

W poniższych tabelach przedstawiono dane liczbowe wykorzystane w analizie cen na potrzeby tablicy wyników. Ceny nie zawsze były dostępne w 
przypadku wszystkich państw.  

Tabela 2: Ceny usług  

USŁUGI UE AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 
Usługi dostaw gazu 
<20GJ + podatek 21,5 21,4 23,2 11,3   19,8 27,1 26,2 10,9   19,8   29,7 13,9 18,4 19,4 18,2 20,6 20,2   29,7 14,9 21,7 7,8 38,1 21,8 27,7 13,2 
Usługi dostaw gazu 20-
200GJ + podatek 15,5 17,6 15,6 11,4  13,4 17,2 26,2 10,5  15,9  15,7 13,3 16,6 17,9 11,5 13,3 12,5  20,9 11,8 16,6 7,8 25,8 16,6 13,0 11,8 
Usługi dostaw gazu 
>200GJ +podatek 14,3 15,6 14,4 11,7  13,2 15,5 26,2 10,5  13,1  14,0 13,2 15,7 18,6 10,5 12,3 12,3  19,7 10,9 14,4 7,6 24,3 16,1 13,0 10,4 
Usługi dostaw gazu 
<20GJ bez podatku 17,2 15,7 18,8 9,4  16,6 20,4 12,8 8,8  17,0  26,3 11,3 16,2 14,3 15,3 18,7 18,4  19,3 12,2 20,7 4,7 24,5 17,4 23,3 12,6 
Usługi dostaw gazu 20-
200GJ bez podatku 12,1 12,8 12,5 9,5  11,3 12,8 12,8 8,5  13,7  13,4 10,9 14,6 11,9 9,7 11,6 11,4  12,6 9,7 15,7 4,7 14,7 13,1 10,9 11,3 
Usługi dostaw gazu 
>200GJ bez podatku 10,9 11,2 11,5 9,8   11,1 11,3 12,8 8,5   11,3   11,8 10,7 13,8 11,4 8,8 10,3 11,2   11,7 8,9 13,7 4,6 13,5 12,6 11,0 10,0 
Usługi w zakresie dostaw 
energii elektrycznej 
<1MWh +podatek 0,24 0,27 0,27 0,08 0,15 0,28 0,36 0,29 0,09 0,11 0,31 0,24 0,16 0,16 0,42 0,29 0,10 0,27 0,11 0,24  0,15 0,33 0,10 0,26 0,28 0,23 0,17 
Usługi w zakresie dostaw 
energii elektrycznej 1-
2,5MWh +podatek 0,18 0,21 0,21 0,08 0,14 0,21 0,25 0,29 0,09 0,09 0,18 0,16 0,14 0,16 0,22 0,17 0,10 0,21 0,11 0,18 0,11 0,13 0,18 0,10 0,18 0,16 0,17 0,15 
Usługi w zakresie dostaw 
energii elektrycznej 2,5-
5MWh +podatek 0,16 0,19 0,19 0,08 0,16 0,14 0,23 0,26 0,09 0,11 0,16 0,13 0,12 0,15 0,19 0,20 0,09 0,19 0,11 0,16 0,19 0,12 0,16 0,10 0,16 0,14 0,16 0,14 
Usługi w zakresie dostaw 
energii elektrycznej 5-
15MWh +podatek 0,16 0,17 0,17 0,08 0,16 0,11 0,21 0,23 0,09 0,13 0,15 0,11 0,11 0,14 0,18 0,26 0,09 0,17 0,11 0,17 0,23 0,11 0,14 0,09 0,14 0,13 0,15 0,13 
Usługi w zakresie dostaw 
energii elektrycznej 
>15MWh +podatek 0,15 0,16 0,15 0,08 0,17 0,10 0,21 0,23 0,08 0,16 0,14 0,10 0,10 0,14 0,15 0,30 0,08 0,14 0,10 0,21 0,19 0,11 0,13 0,09 0,13 0,13 0,13 0,13 
Usługi w zakresie dostaw 
energii elektrycznej 
<1MWh bez podatku 0,18 0,19 0,20 0,07 0,13 0,23 0,25 0,14 0,07 0,10 0,26 0,19 0,12 0,13 0,37  0,08 0,24 0,10 0,23 0,25 0,12 0,29 0,08 0,19 0,20 0,20 0,16 
Usługi w zakresie dostaw 
energii elektrycznej 1-
2,5MWh bez podatku 0,13 0,15 0,16 0,07 0,12 0,17 0,16 0,14 0,07 0,09 0,15 0,13 0,11 0,13 0,20  0,08 0,18 0,10 0,17 0,16 0,10 0,15 0,08 0,12 0,12 0,14 0,15 
Usługi w zakresie dostaw 
energii elektrycznej 2,5-
5MWh bez podatku 0,12 0,14 0,14 0,07 0,14 0,11 0,14 0,12 0,07 0,10 0,13 0,10 0,09 0,13 0,17  0,08 0,16 0,10 0,15 0,14 0,09 0,13 0,08 0,10 0,11 0,13 0,14 
Usługi w zakresie dostaw 
energii elektrycznej 5-
15MWh bez podatku 0,11 0,13 0,12 0,07 0,14 0,09 0,13 0,10 0,07 0,12 0,12 0,09 0,08 0,12 0,16  0,07 0,15 0,10 0,16 0,13 0,09 0,12 0,08 0,09 0,10 0,13 0,12 
Usługi w zakresie dostaw 
energii elektrycznej 
>15MWh bez podatku 0,11 0,12 0,11 0,07 0,14 0,08 0,12 0,10 0,06 0,14 0,12 0,07 0,08 0,12 0,14   0,07 0,12 0,10 0,20 0,12 0,09 0,11 0,08 0,08 0,10 0,11 0,12 
Krajowy bieżący 
rachunek bankowy, 
użytkowanie bierne 74 100 29 17 7 40 63 38 26 15 105 45 91 28 56 135 11 40 63 53 30 46 26 30 25 44 44 95 
Krajowy bieżący 
rachunek bankowy, 
użytkowanie przeciętne 112 140 58 27 85 95 89 74 51 54 178 104 154 76 82 253 35 57 115 72 46 73 45 83 62 100 74 103 
Krajowy bieżący 
rachunek bankowy, 
użytkowanie czynne 159 197 82 43 185 157 115 128 93 112 304 207 232 144 118 402 113 96 192 99 56 114 82 142 128 201 125 111 

Internet 0,14-0,5Mb    12,27  36,27 34,43  13,31 12,2   24,23 22,9 12,88   9,58  8,17   20,48 38,08  11,16 15    

Internet 0,5-1Mb    24,17 10,17 43,18 39,06 29,53  9,52 19,42 54,61 25,01 36,15 16,81 20,08 49,67 3,7  11,3   16,79    14    
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Internet 1-2Mb   34,9  9,43 38 30,36 34,35 24,93 15,4 16,5  29,01  7,83  39,55 11,58 28,92 8,46 16,35  17,97  6,12 20,86 18,78 14,38   

Internet 2-4Mb   29,48 72,56 9,43 67 38,81  22,72 18,59 27,16  35,01  12,45 22  14,19 67,82 11,04  19,95 33,53  11,3 26,99 17 48,25   

Internet 4-8Mb   15,39 75,63 9  18,22 45,99 28,09 12,72 22,42  42,01 34,9 11,62 36,4 22,95 11,34 43,02 11,7 27,35 18,83 19,16 52,07 11,59 27,02 20  16,29 

Internet 8-20Mb   25,39 50,92 7,67  25,99 29,05 34,59 19,11   40,23 17,9 9,34 32 27,95 11,34 19,42 13,68 30,93 21,2 26,29 27,07 7,01 24,6 14 17,38 24,46 

Internet 20+Mb   49 65,49 11,24   50,51   42,41   22,42   47,01 29,9 13,07 46,44   29,88 47,82 19,46 100,67 25,83 23,56 62,07 11,59 30,56 20 24,38 44,02 
Usługi telefonii 
komórkowej – cena za 
minutę 0,13 0,10 0,18 0,05 0,05 0,13 0,14 0,10 0,11 0,14 0,17 0,07 0,14 0,14 0,10 0,10 0,05 0,21 0,04 0,24 0,20 0,11 0,12 0,06 0,11 0,14 0,13 0,13 
Telefon – pakiet w 
ramach abonamentu   53,2 46,8 20,4 25,9 43,5 37,8 39,7 25,9 38,2 45,3 45,0 39,7 31,3 50,8 40,1 29,7 33,0 37,6 30,8 57,4 32,6 35,7 18,0 33,1 31,0 39,5 35,5 
Telefon – niska 
intensywność 
użytkowania   28,8 33,1 14,4 21,8 34,2 25,8 31,1 18,6 28,0 32,5 27,9 29,4 21,4 41,1 28,8 13,0 28,3 18,8 17,8 30,5 20,8 29,0 15,0 25,9 23,1 22,6 27,6 
Telefon – średnia 
intensywność 
użytkowania   38,5 43,8 21,6 25,2 47,8 35,4 37,7 29,1 37,9 43,2 45,0 40,4 32,6 52,7 39,4 14,9 36,1 26,2 26,8 39,2 25,4 36,3 19,6 32,2 32,0 32,7 31,3 
Telefon – wysoka 
intensywność 
użytkowania   64,8 72,1 38,7 34,0 86,1 54,5 56,0 58,9 64,3 72,7 86,5 68,7 66,7 72,3 68,8 23,6 59,2 50,8 52,9 63,5 40,4 60,7 31,3 47,3 57,0 56,5 51,4 
Telefon – 10 min. 
połączenia lokalnego 0,37 0,49 0,62 0,15 0,17 0,62 0,29 0,37 0,23 0,31 0,29 0,29 0,36 0,16 0,58 0,22 0,39 0,31 0,36 0,25 0,55 0,49 0,37 0,23 0,27 0,29 0,75 0,60 

List zwykły <20g krajowy   0,55  0,46 0,34 0,38 0,55 0,74 0,35 0,58 0,32 0,80   0,55  0,45 0,50 0,50 0,19 0,44 0,45 0,47 0,24 0,57  0,60 0,44 
List zwykły <20g w 
obrębie UE   0,65  0,77 0,51 0,64 0,70 1,07 0,58 0,72 0,62 0,80   0,82  0,71 0,70 0,78 0,37 0,77 0,69 0,68 0,50 1,13  1,00 0,63 

Wypełnienie zęba             78 47     125   45 8   136         63 18           159 

Kredyty konsumenckie   5,6% 8,4% 12,5% 7,7% 15,0% 6,7% 8,5% 32,5% 10,2% 11,1% 3,4% 7,2% 23,7% 7,5% 8,9% 13,5%  19,0% 4,0% 8,9% 18,5% 12,4% 18,0% 2,9% 7,4% 15,0%   

Kredyty hipoteczne   3,6%   8,9% 5,8% 5,7% 4,2% 3,3% 9,6% 2,9% 3,9% 1,1% 4,9% 10,3% 5,3% 3,0% 6,1%   7,8% 2,0% 4,2% 4,3% 4,4% 7,7% 0,2% 3,6% 5,6%   

 

Dane przedstawione w powyższej tabeli opierają się na kilku źródłach. Ceny usług w zakresie dostaw energii elektrycznej i gazu opierają się na danych Eurostatu dotyczących 
konsumentów krajowych (nowa metodyka stosowana od 2007 r.). Dane te odnoszą się do roku 2009 i wyrażone są w euro za kilowatogodzinę (w przypadku energii elektrycznej) 
oraz w euro za gigadżul (w przypadku gazu). Roczne ceny bieżących rachunków bankowych pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Komisję we wrześniu 2009 r., 
zatytułowanego Data collection for prices of current accounts provided to consumers (Gromadzenie danych dotyczących cen rachunków bieżących oferowanych konsumentom) i 
odnoszą się do roku 2009. Ceny Internetu ujęte były w badaniu Broadband Internet access cost (Koszt szerokopasmowego dostępu do Internetu), które Komisja opublikowała w 
styczniu 2010 r., i odnoszą się do roku 2009. Ceny usług telefonii komórkowej i stacjonarnej opublikowano w 15. sprawozdaniu okresowym na temat jednolitego europejskiego 
rynku łączności elektronicznej. Ceny usług pocztowych zebrano w ramach badania Eurostatu dotyczącego usług pocztowych w UE, EU Postal Survey; odnoszą się one do roku 
2009. Ceny usług stomatologicznych opierają się na sprawozdaniu końcowym International comparison of costs: An exploration of within- and between-country variation for ten 
healthcare services in nine EU Member States (Międzynarodowe porównanie kosztów: badanie różnic wewnątrz państw i między państwami w odniesieniu do dziesięciu usług z 
zakresu opieki zdrowotnej w dziewięciu państwach członkowskich UE). Stopy procentowe dla kredytów konsumenckich i hipotecznych oparte są na stopach procentowych 
przekazanych przez EBC; odzwierciedlają one średnie wartości za 2009 r. i zostały skorygowane w oparciu o zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych. 
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Tabela 3: Ceny towarów 

TOWARY UE AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

VW Golf +podatek   17 698 17 571 14 756 15 277 13 239 16 650 28 079 14 275 15 242   17 785 15 695 16 540 18 850 16 803 14 394 15 087 14 606   19 551 13 967 18 782 13 641 16 050     15 456 

Ford Fiesta +podatek  13 725 14 430   10 773 13 500 21 431  13 060 13 755 14 630 13 330 13 097 15 155 12 650  13 715   15 232 11 528 13 825  11 427   14 102 

Ford Focus +podatek  19 110 19 150   17 021 19 575 35 016  17 765 16 750 20 370 18 350 18 326 23 175 17 500  18 200   22 366 16 679 20 875  14 047   20 247 

Peugeot 207 +podatek  16 446  13 421 12 753 12 285 15 051 22 815 12 750 14 880 15 750 16 822 15 750 14 627 16 828 14 694 13 210  13 287 11 123 17 413 13 112 16 173 13 641 12 609 12 770 13 190 13 765 

Renault Clio +podatek  16 796 16 215 12 640  12 730 15 400 25 557   15 350 18 541 16 262 14 333 18 200 14 500  14 463   16 790 12 900 17 700 12 890 14 564 12 771 12 634 14 465 

Fiat Punto +podatek  16 600 15 499 13 442 12 770 14 605 16 350 23 650 13 038 15 000 14 800 17 701 15 750 15 379 17 453 15 950 14 655 14 730 14 400 15 600 19 595 14 255 19 070 13 400 15 305 13 810 13 470 16 154 

BMW 320d +podatek  35 893 33 352 31 974 37 416 33 143 34 100 72 643 33 544 40 547 34 226 48 416 33 500 35 861 37 447 33 343 34 379 31 702 34 546 41 190 43 329 33 910 39 900 31 921 29 658 33 658 32 146 25 769 

Mercedes C220 +podatek   37 748 34 798 32 606 42 903 32 500 35 968 74 096 33 775 43 403 34 890 42 762 32 607 35 997 41 384 35 073 34 061 33 264 36 462 47 558 44 365 35 538 43 323 37 137 31 578 34 843 33 882 24 925 

VW Golf bez podatku  13 970 14 522 12 296 12 545 11 033 13 992 11 222 11 597 11 803  11 403 13 123 13 498 12 715 13 666 11 597 13 119 11 597  13 329 11 449 13 430 11 463 12 337   13 156 

Ford Fiesta bez podatku  10 746 11 926   8 978 11 345 9 419  10 304 11 195 9 593 11 145 9 330 10 796 10 075  11 926   10 741 9 449 10 243  9 002   12 001 

Ford Focus bez podatku  14 652 15 826   14 184 16 450 13 412  13 517 13 690 12 864 15 343 13 193 15 961 14 097  15 826   15 020 13 672 14 766  11 114   17 231 

Peugeot 207 bez podatku  12 929  11 184 10 284 10 237 12 648 9 555 10 625 11 566 13 043 10 397 13 169 10 631 11 856 11 808 10 917  10 981 9 427 12 077 10 425 11 531 11 463 10 087 10 642 11 084 10 930 

Renault Clio bez podatku  13 393 13 342 10 533  10 698 12 941 11 535   12 502 12 119 13 597 11 944 12 824 11 517  12 577   11 919 10 256 13 871 10 832 11 652 10 486 10 617 12 311 

Fiat Punto bez podatku  13 590 12 809 11 202 10 634 12 171 13 739 11 434 11 049 11 811 12 369 11 859 12 775 11 562 12 606 12 665 12 112 12 809 11 901 10 641 12 958 11 685 13 657 11 261 12 244 11 508 11 319 13 242 

BMW 320d bez podatku  28 217 27 564 26 645 27 769 27 851 28 655 31 114 28 427 27 682 28 345 27 405 28 010 27 589 26 547 26 990 28 890 27 567 28 199 29 374 28 279 26 959 28 392 26 824 23 663 27 034 26 788 21 931 

Mercedes C220 bez podatku   29 723 28 759 27 172 30 044 27 311 30 225 23 448 28 623 27 505 28 835 27 082 27 263 27 626 26 477 29 228 28 623 28 925 30 134 29 741 29 016 25 641 28 502 30 316 25 262 26 598 28 472 21 213 

IPOD Nano 4G 137 146 141 129  158 146 148  156 139 163 149 148 147 140     133 120 146 153 126 146 171 127 

IPOD Shuffle 2G 46 52 49 50  51 48 50  51 49 53 52 50 46 49     47 47 48 60 41 57 58 41 

IPOD Nano 3G 149 155 153 170  176 149 158  181 150 169 161 169 157 151     140 143 158 177 144 166 182 144 

Lodówka 251-300 l NF 479 540 484 400  503 493 624  602 530 591 547 432  518     453 498 494 410 530 558 541 417 

Lodówka 301-350 l NF 582 579 564 462  570 604 708  837 573 556 630 480 480 606     555 578 627 484 631 559 601 471 

Lodówka 301-350 l A+ 458 561 537 387  456 561 576  683 546 564 540 381  488     394 407 410 335 542 511 452 370 

Kuchenka mikrofalowa 0,6-
0,7kW 51 47 70   49 50 60  58 51 64 38 41  79     51 40 51 48 55 67 52 50 

Kuchenka mikrofalowa 0,7-
0,8kW 67 81 94   76 74 58  70 63 98 68 58 81 76     67 71 74 65 74 86 86 57 

Kuchenka mikrofalowa 0,7-
0,8kW z grillem 82 64 93   87 79 194  102 79 83 81 74  90     90 85 75 69 147 74 94   

Pralka 5,5-6 l 1100-1200 
obr./min A+ 424 446 463 355  459 486 431  394 430 404 443 314 407 408     743 364 412 329 479 399 434 386 

Pralka 5,5-6 l 1300-1400 
obr./min A+ 586 724 717 437  676 619 712  944 786 537 428 386 387 600     574 448 602 325 536 550 788 411 

Pralka 4,5-5 l 900-1000 obr./min 
A 267 239 340 256  307 236 286  287 278 303 285 213  340     226 293 288 229 276 268 302 215 

Ekspres do kawy z wkładem 
filtrującym 81 90 84   71 79 83   66 71 82 64 125 81     85 65 61 40 58  99 72 

Ekspres do kawy na 10 filiżanek, 
z filtrem 26 27 40   40 25 28  25 28 31 28 17 20 43     29 26 21 27 26  34 18 

Ekspres do kawy na 15 filiżanek, 
z filtrem 28 24 31   38 27 33  31 26 26 29 24 25 36     28 31 28 26 28  34 24 

Żelazko 2kW 31 36 34   41 35 43  36 34 45 31 31 31 29     29 40 32 32 35 44 41 25 
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Żelazko 2,4kW 67 66 74   91 61 82  80 68 83 72 77 43 68     66 79 66 71 72 83 82 44 

Żelazko 2,2kW, stopa ze stali  25 24 31   25 24   25 27 49 32 20 34 37     19 21 24 20 48 33 38 23 

Odkurzacz 1,5-1,6kW 72 88 134 41  72 105 72  55 43 65 53 45  49     75 66 46 40 61 61 67 49 

Odkurzacz 1,7-1,8kW 92 114 114 35  113 121 153  68 88 108 79 78 61 102     115 64 63 51 72 83 89 56 

Odkurzacz <0,7W ręczny 59 65 65 59  55 62 54  55 61 47 50 41 131 43     67 41 52 37 41 51 48 94 

Netbook z procesorem Atom <11' 
100-200G 357 331 387 389  345 380 383  380 360 386 375 356 389 361     367 346 370 376 341   314 

Laptop z procesorem Core 2 15-
16' 200-300G 703 767 789 911  909 757 870  856 710 928 730 850 733 750     654 721 771 843 812   550 

Laptop z procesorem Core 2 15-
16' 300-400G 798 838 854 920  823 799 961  965 806 854 812 1 069 766 816     746 766 901 874 750   626 

Telewizor 32LG3000 474 470 535 467  495 465 616  552 496 482 510 489 523 455     449 394 478 408 504 498 513 462 

Telewizor LE32A336 453 505 443 442  466 453 581  510 422 546 494 360  454     390  399 401 482 412 478 392 

Telewizor LE32A330 422 460 479 427  366 453 447  482 395 418 381 379 392 400     428 375 505 404 472 483 462 346 

Ixus 80 IS 170 166 191 189  184 158 198  203 180 188 172 188 196 190     179 170 178 164 184 190 190 161 

Lumix DMC TZ5 288 310 327 283  298 290 311  362 304 304 287 265 305 310     293 280 278 310 321 323 326 252 

Coolpix S210 139 148 153 144  133 135 162  148 129 154 141 144 166 145     146 145 139 142 150 138 139 124 

Benzyna Eurosuper 95 +podatek 1 346 1 188 1 449 1 030 1 090 1 287 1 386 1 439 1 098 1 509 1 167 1 431 1 333 1 231 1 333 1 372 1 201 1 152 1 101 1 220 1 489 1 150 1 382 1 086 1 345 1 223 1 275 1 404 

Benzyna Eurosuper 95 bez 
podatku 531 505 584 508 578 565 510 580 492 548 552 561 508 543 538 580 559 540 548 596 531 536 559 526 492 531 557 511 

Olej napędowy +podatek 1 179 1 103 1 203 990 1 069 1 246 1 194 1 209 1 092 1 310 1 077 1 148 1 135 1 173 1 249 1 212 1 054 970 1 075 1 060 1 149 1 083 1 167 1 055 1 265 1 187 1 133 1 432 

Olej napędowy bez podatku 556 533 601 518 589 606 533 578 517 645 572 611 521 578 563 587 597 534 574 546 528 573 600 556 553 560 584 535 

Olej opałowy +podatek 745 746 628 985 825 737 682 1153 739 1127 706 786 700 1173 846 1178 586 573 720 720 807 687 833 909 1125 789 781 633 

Olej opałowy bez podatku 521 513 501 514 582 521 512 590 505 495 512 563 528 578 637 578 463 502 574 513 424 506 561 438 497 530 630 472 

 

Ceny towarów przedstawione w powyższej tabeli pochodzą z kilku źródeł. Dane dotyczące cen samochodów zaczerpnięto z ostatniego sprawozdania na temat cen pojazdów 
samochodowych Car price report, opublikowanego przez DG ds. Konkurencji w lipcu 2010 r. Trzydzieści cen towarów elektronicznych opiera się na danych dotyczących cen 
konsumpcyjnych z badania GfK Retail, które obejmuje pełne porównanie cen 10 kategorii konsumpcyjnych produktów elektrycznych i elektronicznych. Opublikowanie 
sprawozdania planowane jest na wiosnę 2011 r. Ceny paliwa (za 1 000 litrów) regularnie uaktualnia utworzone przez Komisję obserwatorium rynku energii i odnoszą się one do roku 
2010. 

Tabela 4: Ceny według Eurostatu 

 TOWARY - EUR UE AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

Ryż długoziarnisty, 1 kg   2,2 3,0 1,5 2,2 1,4     1,5 2,7 1,4 2,5   1,2   2,1 1,3 2,6 1,7 2,8 2,0 1,0 1,0 1,7     1,6 3,3 

Mąka pszenna, 1 kg  1,0 0,8 0,5 1,3 0,4    1,3 0,8 0,6  0,4 0,9 0,7 0,7 0,9 0,7 0,9 1,1 0,4 0,8 0,6  1,0 0,4 0,8 

Chleb, płatki zbożowe, ryż i makaron 

Chleb biały, bochenek, 1 kg  4,8 2,5 0,6 1,8 0,7    2,1 2,7 3,3  0,9 1,7 2,6 1,5 3,4 1,7 1,1 1,4 0,8 2,0 0,9  1,9 1,3 1,6 
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 TOWARY - EUR UE AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

Makaron spaghetti, 1 kg     2,0   2,1 1,1 2,6   2,0 1,8   2,3   2,1 2,4 1,5 2,1 2,4 1,9 1,6 1,3   1,3 2,5     2,1 1,7 

Wołowina mielona, 1 kg     8,9 3,2   3,1           9,2       9,1 3,5 7,9   5,6 5,6 2,6   3,7       7,0 

Kotlety wieprzowe, eskalopki, 1 kg  9,3 7,5   4,1    5,5  12,4  4,5  8,1 4,1 9,2 5,1 3,5 7,7 3,0 5,5 5,4  5,2 4,2   

Kurczak cały, 1 kg  4,2 4,0 2,3 3,5 2,2   2,5 3,7 2,8   2,6 4,0 4,2 2,6 4,1 2,8 2,5  1,6 2,3 2,3  3,3 2,3 3,4 

Kiełbasa, frankfurterki, 1 kg      4,5    7,1    3,4  7,3  9,5 4,3   3,4 5,7 3,6  6,0 3,1   

Mięso i produkty mięsne 

Kiełbasa, salami, 1 kg   17,9 15,7   6,2 6,4           14,6   11,7     11,1 14,7 10,5     7,3             

Tuńczyk różowy w puszce, 1 kg   8,1 9,7 6,9               8,8       10,1   13,4   5,6 7,7 5,5 8,7       6,3 7,6 

Mleko świeże, pełne, 1 l  0,9  0,8 1,2 0,6   0,7 1,1 0,9 0,9  0,7 1,1 1,4 0,7 1,1 0,7 0,7 1,0 0,6 0,8 1,2  0,8 0,6 0,9 

Jogurt naturalny, 1 kg   2,6 1,0  1,5    3,3    1,8  4,5  3,1  1,6 0,7 1,4 2,8       

Jogurt owocowy, 1 kg  2,9 3,2 1,9  2,2      2,4  1,9   2,8 4,0  1,6  1,6 3,1   2,3 0,4   

Ser camembert, 1 kg  8,7 7,2   7,4        11,1    12,6    7,7     8,5   

Ser gouda, 1 kg  7,8 7,9   4,2            10,9 5,7  6,0 3,6    8,0    

Jaja kurze, 10 szt.  3,4 2,0 1,1 2,0 1,0    2,6 1,3 1,8  1,1 3,1 1,9 1,2 2,4 1,4 1,1 1,8 1,0 1,3 1,1  1,5 1,1 3,0 

Masło, 250 g  1,3 1,4 1,1 2,1 0,9    2,8  1,2  1,7 1,3 2,0 1,2 1,8 1,4 1,5 1,2 0,9 1,6 1,6  2,0 1,4 1,2 

Oliwa z oliwek, 1 l  7,7 6,7  5,3 10,0    5,5 2,9   9,1  5,3 6,7 8,0  5,6  8,5 4,0       

Olej roślinny, 1 l  3,2 2,1 1,2  1,3    2,5  3,2  1,5   2,0 3,3 2,0 2,3  1,4 1,5   2,2 1,9   

Cukier biały, 1 kg  1,0 0,9 0,8 1,0 0,7   0,9 0,8 0,9 1,1  0,8 1,0 1,0 0,9 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9  0,8 0,9 1,1 

Dżem, 1 kg  4,6 3,4 3,0 4,1 3,7     3,0   2,7 4,0 4,2 3,3 5,0  1,2 2,3 2,7 5,8 3,1   4,0 3,3 

Czekolada mleczna, 1 kg  8,5 9,0 6,9  8,2 8,4   9,7  9,4  8,0    12,2    7,2 9,6   8,4 7,8   

Lody, 1 l  3,0 3,2 2,1 5,4 6,4   2,5 4,9  1,6  3,7  6,6 2,2 4,2  2,1 3,2 2,1 3,2 4,2  3,6 1,4 2,3 

Inne produkty spożywcze 

Keczup pomidorowy, 1 kg   2,1   1,5   1,6     2,1 3,8   3,1   3,2     1,8   1,4 3,0 2,5 2,2 2,7 2,6     2,8 3,3 

 Jabłka, 1 kg   1,8 1,3 1,0   1,1     1,1 1,9 1,7 1,8   0,9   2,0 1,5 2,1 0,9 1,6 1,3 0,7 1,3 0,8   1,1 1,0 1,9 

Owoce w puszce, 1 kg  1,5 2,1   1,6    2,2  2,8  1,7  2,9 1,7 5,3 1,8 2,1  1,5 1,6    1,8 2,0 

Marchew, 1 kg  1,3 1,1 0,8 1,2 0,9   0,9 1,1 1,1 1,8  0,8 1,3 1,2 0,8 1,3 1,0 1,4  0,8 0,7 0,7  1,2 1,1 1,1 

Warzywa i owoce 

Ziemniaki, 1 kg   1,1 1,0 0,6 0,5 0,6     0,4 0,7 0,7 0,8   0,7 1,4 0,9 0,7 1,3 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5   0,5 0,6 0,8 

Kawa, 1 kg     9,3 6,1 8,9 8,2         6,2 5,5   7,7   9,3 8,0 10,3 9,6 20,5 4,0 5,3 8,7 9,9     8,0 11,3 

Herbata czarna, 25 torebek  2,0 1,2  1,4 0,7   1,3 2,1    1,3 0,9 1,4 1,2 1,8  0,7  1,2 1,5    0,7   

Woda mineralna, 1 l  0,3 0,4 0,2  0,3 0,5   0,3  1,1  0,3  0,3 0,4 0,7 0,5 0,3 0,3 0,4 1,4 0,3  0,4 0,3   

Napoje bezalkoholowe 

Sok pomarańczowy, 1 l   1,2 1,3 1,2   1,1     1,1 1,4 0,8 1,0   1,2 1,6 0,7 1,2 1,4     0,6 1,0 1,1 1,4     1,3 2,2 

Wódka, 1 l   12,8     13,6 9,7     11,2 16,1       10,8 30,8   10,7 12,5 10,9     8,7   9,2     7,7 18,6 

Wino czerwone, 0,75 l  4,2   3,3 1,9    3,6    0,6   4,3 4,4  1,6  3,7 1,2 2,7  1,3 1,9 6,0 

Napoje alkoholowe 

Wino białe, 0,75 l  3,8  1,8 3,2 1,6    3,4    0,6  3,9  4,6  1,6  4,6 1,2 3,4  1,1 1,7 6,1 
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 TOWARY - EUR UE AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

Piwo, 1 l   1,6 1,5 0,9 2,4 1,4 1,4   1,5 1,9   3,4   1,4   1,8 1,4 2,1 1,5 2,5   1,1 1,5 0,9   1,7 1,0   

Bawełna, 1 m2           5,0               2,8     3,0 13,9   7,5 7,0 3,7         7,6   

Garnitur męski, wełniany  217,2  90,1  183,4           148,0 307,7    145,2  122,7   161,6   

Dżinsy męskie  64,9 56,5 22,4  37,8    49,3    31,2   30,6 58,1  40,2  26,0  26,6  63,3 44,2   

Koszula męska  36,1 41,2 16,6 38,1 18,3    40,1    21,1   24,6 58,7  28,1 35,8 17,2     20,2 24,6 

Koszulka męska, krótki rękaw  24,1 18,0 5,5  21,0        13,1   11,2 36,0  21,0 11,9 4,6  6,7      

Dżinsy damskie  67,1 53,1   31,4 35,9   57,2    26,6   65,6 41,5  30,3 65,4 23,9    63,3 32,3 52,2 

Spódnica damska    18,9  31,6           31,3 42,6  28,1  18,4  19,2  76,7 31,9 28,6 

Koszulka damska  25,9 19,7   20,9        11,8   16,2 38,8  18,0 18,8 10,5        

Bikini  38,9    30,9        29,9   24,6 61,2  32,4 31,8 20,9    45,7 30,1   

Biustonosz typu push-up      17,1        17,2   11,9 28,3    9,5     16,8   

Rajstopy  5,5 5,9 1,9 3,9 1,3   2,7 3,9    1,6   2,7 5,4  4,4 2,5 0,7    3,4 1,1 3,4 

Spodnie dżinsowe dziecięce  26,6 30,8 12,7  17,6    30,6    16,2   19,0 32,5 18,7 18,3 21,9 13,7  11,8   20,4 11,2 

Klasyczne buty sznurowane 
męskie  76,6 100,8   52,3        45,4   53,6 110,9  51,8 90,6 35,0  35,8  69,9 58,4 53,2 

Pantofle damskie  89,3 83,9   47,8        42,9   48,9 106,0  39,3 66,2 34,7  38,6  70,7 52,8   

Odzież i obuwie 

Buty sportowe dziecięce     67,8 12,7           41,0       19,7     11,9 76,1 19,4   41,1 9,5         27,2 31,4 

Lodówka 200 l z zamrażarką 100 l, 
A   625,2 446,2 337,2   344,6               326,1     359,5 510,9 342,6 614,5 555,7 273,6   299,0   511,4 364,2   

Pralka 4,5-5 kg, A   570,5 613,8 274,7   384,0 496,8             275,0     350,7 395,5 368,5 595,5 526,4 259,8   299,9     372,8 369,5 
Duże urządzenia gospodarstwa domowego 

Odkurzacz 1,4-1,6 kW   147,7 156,2 54,3   126,9               53,7     105,1 124,5       73,3   75,8     93,8   

Taksówka, 5 km, taryfa dzienna   9,7 9,1 1,4 5,6 5,5 6,9   5,2     11,5   5,1     3,2 16,4 4,5   4,7 3,3 4,3 2,0   6,0 4,8   Usługi przewozu tramwajem, autobusem i 
metrem 

Autobus miejski, 1 bilet normalny, 
5 km, 2 strefy   1,5 1,3 0,4 1,3 0,4     0,7 1,0       0,8     0,5 1,5   0,5 2,4 0,5 1,1 0,3     0,5   

Bateria LR6-1,5V=AA, alkaliczna, 
1 szt.  1,3 1,7 0,3 1,0 0,3   0,6 1,1  1,1  0,9  1,0  1,1 0,7 2,5 1,2 0,5 0,9 0,5  1,2 0,9 0,9 

Żarówka 220-240 V, 1 szt.   0,8 0,3 0,5 0,4   0,4 1,0    0,3  1,0 0,3 1,6 0,4 0,6 0,9 0,3 1,2 0,3  0,4 0,4 0,6 

Czysta płyta CD-R 700MB  1,0  0,7 0,7 0,4        0,5   0,8 0,7   0,8 0,3 0,6 0,7  0,5 0,5   

Telewizor LCD 32"  647,6 813,2   554,7 648,9  497,8     459,2   592,8 589,7  451,7 630,5 453,5     536,6   

Nagrywarka DVD +HD 160-250GB  329,6 284,4   296,3        203,0   84,6 201,2   267,8 174,5    258,1 253,2 198,3 

Inne urządzenia elektroniczne (poza 
TIK/rekreacyjnymi) 

Odtwarzacz MP3 '4GB pamięci 
typu flash, LCD  78,6 117,9   62,3        52,5   62,8 67,5   86,4 33,5     51,0   

Usługi w zakresie kultury i rozrywki 
Bilet kinowy, 1 szt.   8,2 7,3 2,4 7,3 3,3 7,1     7,6   9,2   4,1 8,7 6,3 3,9 7,3   5,8 8,5 3,2 5,0     4,7 2,6   

 Książki, magazyny, gazety, artykuły 
piśmienne (z wyłączeniem przesyłki 
pocztowej) Gazeta codzienna   1,0 1,0 0,5 1,0 0,5     1,2 1,3       0,5     0,7 1,7   0,5 1,3 0,3 0,9 0,3   1,0 0,4 0,3 

Wino czerwone stołowe (kieliszek), 
12 cl   1,8       1,1     2,1         0,6     1,5 4,0     3,2 1,3 0,8       0,6 2,2 

Piwo (jasne pełne), dm(szklanka) 
0,2-0,35 l   1,7   1,0        0,8 2,6 2,0 1,5 2,1  1,2 1,9 0,7 0,9 0,6   1,1 1,6 

Kawiarnie, bary i restauracje 

Filiżanka kawy, przy stoliku   2,3 1,8 0,4 0,9 0,8 1,7     2,7   1,7   0,7   0,8 0,8 2,1 1,1 1,2 1,9 1,0 0,6 0,7   1,2 0,8 2,0 
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Usługi z zakresu pielęgnacji ciała Strzyżenie damskie z myciem i 
suszeniem   44,7     16,9 10,6 29,3   14,1 17,2   36,3   8,7 38,5 16,3 12,4 28,3 15,8 26,2 33,6         28,2 8,3   

Szampon, 400 ml   4,3 3,9 4,5 4,1 3,0       4,2   4,8   4,1   4,5 4,7 3,8 4,1 6,3 5,0 1,8 5,2 5,8   4,0 3,0 2,2 

Pasta do zębów, 100 ml  2,7 2,0 0,9 3,1 1,3 2,5  1,6 3,2  2,2  1,8  2,3 1,9 2,9 1,9  2,4 1,5 3,0 1,4  2,6 1,3   
Pielęgnacja ciała: produkty kosmetyczne i 
higieniczne oraz urządzenia elektryczne 

Żel pod prysznic, 300 ml   2,7 2,1     2,7     2,4     3,1   2,1   2,7 2,8 2,9 2,8 3,0 3,6 2,5 2,1 2,8   2,4 2,9 2,4 

Ręcznik 70x150 cm  19,2 15,2 2,7  5,1        3,8  9,9 3,8 9,3  6,6 5,2 4,0  5,5   4,8   

Płyta CD z muzyką - pop (pierwsza 
piątka w sprzedaży)  15,8 17,5  19,7 12,2        11,8  18,8 6,6 18,3 12,5  15,1 8,7 14,2   14,0 11,0 12,2 

Karma dla psów, w puszkach, 1 kg   2,6    2,4       2,4  2,0  2,3 2,3 4,0   2,1   2,0    

Karma dla psów, sucha, 1 kg  1,8 1,8 1,5  2,2      2,4     2,2 2,1  4,0 3,3 2,0 2,6    2,6   

Detergent do prania, 1 kg    3,4 2,7 3,1 1,7   3,5  3,7  2,7  2,5 2,7 3,2 2,9 2,9  3,0 2,6 2,7  3,5 3,0   

  

Papierosy, 20 szt.  3,8 4,7 1,7 3,1 2,4   2,6 2,6  4,5  2,4 8,3  1,7 3,8 2,6 3,4 5,0 1,8 3,4 1,7  2,8 2,5 6,8 

Pranie chemiczne garnituru   13,4 14,7   10,1 5,6     8,1 9,8       7,9   8,7   15,7   6,8 14,8 6,0 7,3 4,9   12,3   11,8 Czyszczenie i naprawa: odzież i obuwie 

Usługi szewskie           4,0     5,0 3,8       3,5     3,9 10,8 6,3     2,9 3,7 4,7   6,7 3,1   

Źródło: Eurostat prices, 2009 (projekt badawczy) 
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Załącznik II: Krajowy ranking rynków 

Poniżej przedstawiono krajowe rankingi 50 rynków konsumenckich opracowane w oparciu o ankietę.  
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MPI Austrii (AT) w podziale na rynki
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stomatologiczne znalazły 
się w rankingu krajowym 
na znacznie niższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. Usługi 
dostaw gazu, usługi 
telefonii stacjonarnej, 
usługi przewozu koleją, 
paliwa, ubezpieczenia 
domu, usługi w zakresie 
hazardu, ubezpieczenia 
pojazdów, lekarstwa 
wydawane bez recepty, 
usługi w zakresie sportu i 
wypoczynku, chleb, płatki 
zbożowe, ryż i makaron 
oraz usługi z zakresu 
pielęgnacji ciała znalazły 
się na niższych pozycjach 
niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE.  

Ani jeden rynek nie zajął 
lokaty znacznie wyższej niż 
jego odpowiednik na 
poziomie całej UE. Usługi z 
zakresu konserwacji i 
poprawy jakości domu i 
ogrodu, usługi z zakresu 
konserwacji i naprawy 
pojazdów, usługi prawne i 
księgowe, mięso i produkty 
mięsne, odzież i obuwie, 
produkty do konserwacji 
domu i ogrodu, usługi 
zaopatrzenia w wodę, 
usługi przewozu 
tramwajem, autobusem i 
metrem, nowe samochody, 
usługi pogrzebowe oraz 
małe urządzenia 
gospodarstwa domowego 
miały w rankingu 
krajowym wyższe pozycje 
niż w odpowiednim 

MPI Belgii (BE) w podziale na rynki

66,8

68,2

68,4

68,4

70,3

70,8

71,4

72,4

72,5

73,1

73,3

74,7

74,8

75,2

76,0

76,1

76,6

77,0

77,2

77,4

77,4

77,5

77,8

78,2

78,3

78,5

78,6

78,9

79,2

79,4

79,4

79,7

79,8

79,8

80,1

80,1

80,1

80,3

80,5

80,7

80,8

81,3

81,8

82,2

82,9

83,0

83,4

83,7

83,7

85,0

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Usługi telefonii komórkowej

Usługi internetowe

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Samochody używane

Usługi dostaw gazu

Usługi telefonii stacjonarnej

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Usługi prawne i księgowe

Usługi przewozu koleją 

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Bieżące rachunki bankowe

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Usługi pocztowe

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Usługi zaopatrzenia w wodę

Usługi przewozów lotniczych

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Ubezpieczenia domu

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Nowe samochody

Ubezpieczenia pojazdów

Odzież i obuwie

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Meble i wyposażenie

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Kawiarnie, bary i restauracje

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Warzywa i owoce

Mięso i produkty mięsne

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Zakwaterowanie wakacyjne

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Produkty rekreacyjne

Małe urządzenia gospodarstwa domowego

Lekarstwa wydawane bez recepty

Usługi pogrzebowe

Inne produkty spożywcze

Usługi stomatologiczne

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Paliwa

Napoje alkoholowe

Napoje bezalkoholowe

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Chleb, płatki zbożowe, ryż i makaron

Książki, magazyny i gazety

MPI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni 

do 
wysokiego

Wskaźnik 
średni 

do niskiego

Niski 
wskaźnik

W Belgii usługi 
pocztowe i usługi 
przewozów lotniczych 
znajdują się w rankingu 
krajowym na znacznie 
niższych pozycjach niż 
w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 
Usługi telefonii 
komórkowej, dostaw 
gazu, telefonii 
stacjonarnej, produkty z 
zakresu technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych (TIK), 
nowe samochody, 
ubezpieczenia 
pojazdów, meble i 
wyposażenie, usługi w 
zakresie sportu i 
wypoczynku, 
zakwaterowanie 
wakacyjne oraz 
produkty kosmetyczne i 
higieniczne również 
znalazły się na niższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE.  

Z drugiej strony paliwa 
zajmują lokatę znacznie 
wyższą niż na poziomie 
całej UE. Kredyty, 
kredyty hipoteczne i 
karty kredytowe, usługi 
zaopatrzenia w wodę, 
usługi z zakresu 
konserwacji i naprawy 
pojazdów, produkty do 
konserwacji domu i 
ogrodu, usługi w 
zakresie hazardu, 
warzywa i owoce, mięso 
i produkty mięsne, 
produkty rekreacyjne, 
lekarstwa wydawane bez 
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ogólnym rankingu UE. recepty oraz inne 
produkty spożywcze 
także znajdują się w 
rankingu na wyższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 
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MPI Bułgarii (BG) w podziale na rynki

60,1

61,6

61,9

62,3

64,6

64,8

66,1

66,2

66,7

67,2

68,1

68,2

68,4

69,1

70,3

70,4

70,7

71,3

72,4

72,7

72,7

72,9

72,9

73,3

73,3

73,6

73,7

74,0

74,2

74,6

74,6

74,6

74,7

74,8

74,9

75,2

75,6

75,8

75,8

76,0

76,6

76,9

77,2

77,4

78,1

78,7

80,7

81,1

83,7

84,1

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Samochody używane

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy po jazdów

Odzież i obuwie

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Usługi przewozu ko leją 

Usługi zaopatrzenia w wodę

M ięso i produkty mięsne

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Usługi prawne i księgowe

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Produkty rekreacyjne

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Warzywa i owoce

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Paliwa

Usługi w zakresie wypożyczania po jazdów

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Inne produkty spożywcze

Nowe samochody

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Usługi internetowe

Napoje alkoholowe

Usługi telefonii stacjonarnej

Ubezpieczenia po jazdów

Kawiarnie, bary i restauracje

Bieżące rachunki bankowe

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

M eble i wyposażenie

Chleb, płatki zbożowe, ryż i makaron

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Usługi pogrzebowe

Usługi telefonii komórkowej

Zakwaterowanie wakacyjne

Ubezpieczenia domu

Usługi dostaw gazu

Lekarstwa wydawane bez recepty

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Usługi stomato logiczne

Napoje bezalkoholowe

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Usługi pocztowe

Usługi przewozów lo tniczych

Książki, magazyny i gazety

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

M PI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 

średni 
do wysokiego

Wskaźnik 

średni do
 niskiego

Niski wskaźnik

W Bułgarii tylko trzy rynki, 
a mianowicie produkty 
rekreacyjne, małe 
urządzenia gospodarstwa 
domowego oraz napoje 
alkoholowe, znalazły się w 
rankingu krajowym na 
znacznie niższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Odzież i obuwie, usługi w 
zakresie przeprowadzek i 
magazynowania, usługi 
przewozu koleją, mięso i 
produkty mięsne, produkty 
do konserwacji domu i 
ogrodu, warzywa i owoce, 
paliwa, usługi w zakresie 
wypożyczania pojazdów, 
inne produkty spożywcze, 
nowe samochody, chleb, 
płatki zbożowe, ryż i 
makaron, duże urządzenia 
gospodarstwa domowego 
oraz zakwaterowanie 
wakacyjne znajdują się w 
rankingu na niższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Usługi internetowe, bieżące 
rachunki bankowe, usługi 
telefonii komórkowej, 
ubezpieczenia domu i 
usługi dostaw gazu miały 
dużo wyższe lokaty niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Usługi z zakresu 
konserwacji i poprawy 
jakości domu i ogrodu, 
usługi telefonii 

MPI Cypru (CY) w podziale na rynki

62,1

63,0

65,3

65,9

66,2

68,2

68,4

68,8

68,8

69,8

69,9

70,8

70,8

70,9

71,5

71,5

71,6

71,7

71,8

72,2

72,6

73,5

73,5

73,6

73,6

73,8

74,2

74,6

74,6

74,8

75,3

75,3

75,4

75,4

75,5

75,8

75,8

76,2

76,4

76,8

77,3

77,6

78,0

78,0

78,3

79,3

81,2

81,6

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Usługi prawne i księgowe

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Usługi zaopatrzenia w wodę

Bieżące rachunki bankowe

Samochody używane

Usługi internetowe

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Produkty z zakresu technologii info rmacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Produkty rekreacyjne

Kredyty, kredyty hipo teczne i karty kredytowe

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Paliwa

Usługi w zakresie hazardu i lo terii

Produkty do  konserwacji domu i ogrodu

Ubezpieczenia domu

Usługi pocztowe

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Usługi pogrzebowe

Odzież i obuwie

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Ubezpieczenia pojazdów

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Kawiarnie, bary i restauracje

M ięso i produkty mięsne

Usługi przewozów lotniczych

Usługi telefonii komórkowej

Napoje bezalkoholowe

Usługi telefonii stacjonarnej

Inne produkty spożywcze

Warzywa i owoce

Napoje alkoholowe

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Zakwaterowanie wakacyjne

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Lekarstwa wydawane bez recepty

M eble i wyposażenie

Nowe samochody

Chleb, płatki zbożowe, ryż i makaron

Książki, magazyny i gazety

Usługi stomato logiczne

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Usługi przewozu koleją 

Usługi dostaw gazu

M PI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni 

do 
wysokieg

o

Wskaźnik 
średni 

do niskiego

Niski 
wskaźnik

Na Cyprze usługi 
przewozu tramwajem, 
autobusem i metrem, małe 
urządzenia gospodarstwa 
domowego oraz usługi w 
zakresie sportu i 
wypoczynku znajdują się 
w rankingu krajowym na 
znacznie niższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Wyjazdy i wycieczki 
zorganizowane, produkty 
z zakresu technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych (TIK), 
produkty rekreacyjne, 
usługi w zakresie 
wypożyczania pojazdów, 
paliwa, usługi pocztowe, 
usługi pogrzebowe, duże 
urządzenia gospodarstwa 
domowego, napoje 
bezalkoholowe, warzywa i 
owoce oraz usługi w 
zakresie kultury i 
rozrywki także zajmują 
lokaty niższe niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Z drugiej strony usługi 
telefonii komórkowej i 
stacjonarnej znajdują się 
na znacznie wyższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Samochody używane, 
usługi internetowe, 
kredyty, kredyty 
hipoteczne i karty 
kredytowe, odzież i 
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stacjonarnej, lekarstwa 
wydawane bez recepty, 
usługi stomatologiczne, 
usługi pocztowe i usługi 
przewozów lotniczych 
także znajdują się w 
rankingu krajowym na 
wyższych pozycjach niż 
w odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

obuwie, mięso i produkty 
mięsne, lekarstwa 
wydawane bez recepty, 
meble i wyposażenie, 
nowe samochody i usługi 
stomatologiczne także 
znajdują się w rankingu 
krajowym na wyższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 



 

PL 50   PL 

MPI Republiki Czeskiej (CZ) w podziale na rynki 

67,7

70,5

73,3

74,8

74,8

74,8

76,0

76,3

76,7

76,9

76,9

77,4

77,6

77,6

77,9

78,5

78,7

79,2

79,2

79,3

80,0

80,0

80,3

80,4

80,6

80,7

80,8

81,1

81,2

81,3

81,4

81,6

81,6

81,8

82,3

82,5

82,5

82,6

82,6

82,7

83,3

83,4

83,9

84,8

85,3

85,3

85,5

86,4

88,4

88,6

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Samochody używane

Odzież i obuwie

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Bieżące rachunki bankowe

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Usługi przewozu koleją 

Usługi telefonii stacjonarnej

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Usługi dostaw gazu

Paliwa

Usługi internetowe

M ięso i produkty mięsne

Usługi telefonii komórkowej

Usługi zaopatrzenia w wodę

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Kawiarnie, bary i restauracje

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Nowe samochody

Usługi prawne i księgowe

Lekarstwa wydawane bez recepty

M eble i wyposażenie

Produkty rekreacyjne

Ubezpieczenia domu

Usługi pocztowe

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Warzywa i owoce

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Ubezpieczenia pojazdów

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Usługi przewozu t ramwajem, autobusem i metrem

Inne produkty spożywcze

Napoje alkoholowe

Usługi pogrzebowe

Usługi przewozów lotniczych

Zakwaterowanie wakacyjne

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Usługi stomatologiczne

Napoje bezalkoholowe

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Książki, magazyny i gazety

MPI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni 

do 
wysokiego

Wskaźnik średni do 

W Republice Czeskiej rynek 
usług w zakresie 
wypożyczania pojazdów jest 
jedynym rynkiem o znacznie 
niższej lokacie niż jego 
odpowiednik na poziomie 
całej UE.  

Odzież i obuwie, usługi w 
zakresie hazardu, paliwa, 
nowe samochody, lekarstwa 
wydawane bez recepty, meble 
i wyposażenie oraz napoje 
alkoholowe znajdują się w 
rankingu krajowym na 
niższych pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Rynek usług z zakresu 
konserwacji i naprawy 
pojazdów oraz rynek usług 
przewozu tramwajem, 
autobusem i metrem znalazły 
się na znacznie wyższej 
pozycji niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 

Usługi internetowe, usługi 
telefonii komórkowej, 
usługi zaopatrzenia w 
wodę, usługi prawne i 
księgowe, ubezpieczenia 
domu, usługi w zakresie 
przeprowadzek i 
magazynowania, warzywa i 
owoce, produkty z zakresu 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych (TIK), 
inne produkty spożywcze 
oraz usługi stomatologiczne 
znajdowały się w rankingu 
krajowym na wyższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 

MPI Niemiec (DE) w podziale na rynki

63,5

66,7

68,0

69,7

70,6

71,3

72,3

73,0

73,4

73,7

74,1

74,1

74,4

74,5

74,9

75,0

75,0

75,6

75,6

75,7

76,2

76,4

76,4

76,5

76,7

76,9

77,0

77,1

77,1

77,3

77,4

77,5

77,5

77,7

77,8

77,8

77,9

77,9

77,9

78,4

79,3

79,9

79,9

80,3

80,4

80,4

80,7

80,9

82,9

83,7

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Usługi internetowe

Usługi przewozu koleją 

Usługi telefonii komórkowej

Usługi telefonii stacjonarnej

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Usługi dostaw gazu

Samochody używane

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Bieżące rachunki bankowe

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Usługi prawne i księgowe

Ubezpieczenia domu

Odzież i obuwie

M ięso i produkty mięsne

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Warzywa i owoce

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Usługi zaopatrzenia w wodę

Paliwa

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

M eble i wyposażenie

Produkty rekreacyjne

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Ubezpieczenia pojazdów

Lekarstwa wydawane bez recepty

Inne produkty spożywcze

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Usługi pocztowe

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Nowe samochody

Kawiarnie, bary i restauracje

Usługi przewozów lotniczych

Zakwaterowanie wakacyjne

Usługi stomatologiczne

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

Usługi pogrzebowe

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Napoje alkoholowe

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Napoje bezalkoholowe

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Książki, magazyny i gazety

M PI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni 

do 
wysokiego

Wskaźnik 
średni 

do niskiego

Niski 

 

W Niemczech żaden 
rynek nie znajduje się na 
bardzo niskim czy 
bardzo wysokim miejscu 
w rankingu w 
porównaniu z ogólnym 
rankingiem UE.  

Usługi przewozu koleją, 
usługi telefonii 
stacjonarnej, usługi w 
zakresie hazardu, 
produkty z zakresu 
technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych (TIK), 
meble i wyposażenie, 
produkty do konserwacji 
domu i ogrodu, usługi w 
zakresie sportu i 
wypoczynku oraz chleb, 
płatki zbożowe, ryż i 
makaron również 
plasują się w rankingu 
na niższych pozycjach 
niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE.  

Z drugiej strony usługi 
w zakresie dostaw 
energii elektrycznej, 
usługi z zakresu 
konserwacji i poprawy 
jakości domu i ogrodu, 
usługi z zakresu 
konserwacji i naprawy 
pojazdów, usługi 
zaopatrzenia w wodę, 
usługi w zakresie 
przeprowadzek i 
magazynowania, usługi 
przewozu tramwajem, 
autobusem i metrem, 
usługi w zakresie 
wypożyczania 
pojazdów, nowe 
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rankingu UE. samochody, kawiarnie, 
bary i restauracje oraz 
małe urządzenia 
gospodarstwa 
domowego znajdują się 
w rankingu na wyższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 
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MPI Danii (DK) w podziale na rynki 

62,3

66,5

66,6

69,2

69,9

70,4

71,4

71,7

72,3

73,4

74,0

74,7

75,3

75,5

75,5

75,6

76,0

76,0

76,1

76,5

76,5

76,8

77,1

77,2

77,2

77,4

77,4

77,6

77,7

78,0

78,2

78,4

78,4

78,4

79,4

79,8

79,8

80,2

80,3

80,6

80,6

80,8

81,7

81,7

81,9

82,4

82,7

83,7

84,7

85,2

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Usługi telefonii komórkowej

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Usługi internetowe

Bieżące rachunki bankowe

M ięso i produkty mięsne

Samochody używane

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Usługi telefonii stacjonarnej

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Ubezpieczenia pojazdów

Warzywa i owoce

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Ubezpieczenia domu

Usługi dostaw gazu

Usługi prawne i księgowe

Inne produkty spożywcze

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Usługi pocztowe

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Kawiarnie, bary i restauracje

Odzież i obuwie

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Nowe samochody

Usługi zaopatrzenia w wodę

Lekarstwa wydawane bez recepty

Produkty rekreacyjne

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Usługi przewozów lotniczych

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Usługi pogrzebowe

Usługi przewozu koleją 

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Usługi stomatologiczne

M eble i wyposażenie

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Zakwaterowanie wakacyjne

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Napoje bezalkoholowe

Napoje alkoholowe

Paliwa

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Książki, magazyny i gazety

M PI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni do 

wysokiego

Wskaźnik 
średni do 
niskiego

Niski 

W Danii produkty kosmetyczne 
i higieniczne oraz inne 
urządzenia elektroniczne 
znajdują się w rankingu 
krajowym na znacznie niższych 
pozycjach niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 

Usługi telefonii komórkowej, 
bieżące rachunki bankowe, 
mięso i produkty mięsne, 
produkty z zakresu technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych (TIK), 
ubezpieczenia pojazdów, 
warzywa i owoce, inne 
produkty spożywcze, usługi 
pocztowe oraz usługi z zakresu 
pielęgnacji ciała także znalazły 
się na niższych pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Usługi zaopatrzenia w wodę, 
usługi przewozu koleją i paliwa 
zajmują lokaty znacznie wyższe 
niż w odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Usługi prawne i księgowe, 
odzież i obuwie, produkty do 
konserwacji domu i ogrodu, 
usługi przewozu tramwajem, 
autobusem i metrem oraz 
meble i wyposażenie również 
znajdują się w rankingu 
krajowym na wyższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

MPI Estonii (EE) w podziale na rynki 

65,7

68,3

70,7

70,9

71,2

73,2

75,3

75,8

75,8

76,4

76,5

76,8

76,9

77,6

77,8

77,9

78,2

78,7

78,8

79,1

79,1

79,5

79,8

79,9

80,0

80,1

80,2

80,9

80,9

81,2

81,3

81,5

81,7

81,7

82,2

82,3

82,5

82,9

83,2

83,5

83,6

83,8

84,0

84,5

84,8

85,1

85,2

85,6

85,7

85,9

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Samochody używane

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Odzież i obuwie

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Warzywa i owoce

Usługi zaopatrzenia w wodę

M ięso i produkty mięsne

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Produkty rekreacyjne

Paliwa

Kawiarnie, bary i restauracje

Usługi internetowe

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Inne produkty spożywcze

M eble i wyposażenie

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Nowe samochody

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Usługi prawne i księgowe

Usługi dostaw gazu

Ubezpieczenia domu

Napoje alkoholowe

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Usługi stomatologiczne

Usługi telefonii komórkowej

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Lekarstwa wydawane bez recepty

Zakwaterowanie wakacyjne

Usługi przewozów lotniczych

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Napoje bezalkoholowe

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

Bieżące rachunki bankowe

Usługi pogrzebowe

Ubezpieczenia pojazdów

Książki, magazyny i gazety

Usługi pocztowe

Usługi telefonii stacjonarnej

Usługi przewozu koleją 

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

MPI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni 

do 
wysokiego

Wskaźnik 
średni 

do niskiego

 

W Estonii warzywa i 
owoce, produkty 
rekreacyjne oraz małe i 
duże urządzenia 
gospodarstwa domowego 
plasują się w rankingu na 
niższych pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Odzież i obuwie, mięso i 
produkty mięsne, 
produkty do konserwacji 
domu i ogrodu, paliwa, 
kawiarnie, bary i 
restauracje, produkty z 
zakresu technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych (TIK), 
inne produkty spożywcze, 
meble i wyposażenie, 
nowe samochody, inne 
urządzenia elektroniczne, 
napoje alkoholowe, 
napoje bezalkoholowe, 
produkty kosmetyczne i 
higieniczne, 
zakwaterowanie 
wakacyjne oraz usługi w 
zakresie kultury i 
rozrywki zajmują lokaty 
niższe niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 

Usługi prawne i księgowe, 
usługi telefonii 
komórkowej, bieżące 
rachunki bankowe, usługi 
telefonii stacjonarnej oraz 
usługi przewozu koleją 
znajdują się w rankingu 
krajowym na znacznie 
wyższych pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 
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Usługi internetowe, usługi 
w zakresie dostaw energii 
elektrycznej, usługi w 
zakresie przeprowadzek i 
magazynowania, usługi 
dostaw gazu, 
ubezpieczenia domu, 
usługi przewozu 
tramwajem, autobusem i 
metrem, usługi w zakresie 
hazardu, usługi 
pogrzebowe, 
ubezpieczenia pojazdów 
oraz usługi pocztowe 
osiągnęły w rankingu 
krajowym wyższe pozycje 
niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 
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MPI Grecji (EL) w podziale na rynki

64,7

64,8

65,2

67,2

68,4

71,0

71,1

71,4

71,5

72,2

72,4

72,5

72,7

73,9

73,9

74,0

74,1

74,2

74,4

74,7

74,7

74,9

75,3

75,8

76,1

76,1

77,0

77,1

77,1

77,6

77,8

78,5

78,6

78,7

78,7

79,2

79,2

79,3

79,3

79,5

79,9

80,4

80,5

80,7

81,3

81,6

81,7

82,8

83,5

85,1

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Bieżące rachunki bankowe

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Paliwa

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Usługi prawne i księgowe

Usługi internetowe

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Samochody używane

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Ubezpieczenia domu

Zakwaterowanie wakacyjne

Usługi przewozu koleją 

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Usługi zaopatrzenia w wodę

Usługi telefonii komórkowej

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Odzież i obuwie

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Usługi pogrzebowe

Usługi dostaw gazu

Kawiarnie, bary i restauracje

Produkty rekreacyjne

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Ubezpieczenia pojazdów

Usługi telefonii stacjonarnej

M eble i wyposażenie

Nowe samochody

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Usługi pocztowe

M ięso i produkty mięsne

Warzywa i owoce

Napoje alkoholowe

Inne produkty spożywcze

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Napoje bezalkoholowe

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Usługi przewozów lotniczych

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

Usługi stomatologiczne

Lekarstwa wydawane bez recepty

Książki, magazyny i gazety

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

MPI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni do 
wysokiego

Wskaźnik 
średni do 
niskiego

Niski 
wskaźnik

 

W Grecji paliwa, 
zakwaterowanie wakacyjne 
oraz usługi w zakresie sportu i 
wypoczynku znajdują się w 
rankingu krajowym na znacznie 
niższych pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Kredyty, kredyty hipoteczne i 
karty kredytowe, bieżące 
rachunki bankowe, usługi w 
zakresie przeprowadzek i 
magazynowania, wyjazdy i 
wycieczki zorganizowane, 
usługi w zakresie hazardu, 
ubezpieczenia domu, usługi 
pogrzebowe, produkty 
kosmetyczne i higieniczne oraz 
napoje alkoholowe także 
plasują się na niższych 
pozycjach niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE.  

Rynek mięsa i produktów 
mięsnych jest jedynym 
rynkiem, który znajduje się na 
bardzo wysokim miejscu w 
rankingu krajowym w 
porównaniu z ogólnym 
rankingiem UE. 

Usługi internetowe, 
samochody używane, usługi z 
zakresu konserwacji i 
naprawy pojazdów, usługi 
zaopatrzenia w wodę, usługi 
telefonii komórkowej, odzież 
i obuwie, usługi dostaw gazu, 
warzywa i owoce, inne 
produkty spożywcze, 
produkty z zakresu 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych (TIK), 
usługi przewozów lotniczych 
oraz usługi stomatologiczne 

MPI Hiszpanii (ES) w podziale na rynki

67,5

68,2

68,6

69,0

69,6

69,8

70,0

71,5

71,5

72,1

72,8

73,1

73,6

73,9

74,9

75,6

75,9

76,0

76,0

76,4

76,8

76,9

77,0

77,2

77,4

77,4

77,4

77,5

77,5

77,6

77,6

77,9

78,0

78,3

78,3

78,4

78,6

78,8

78,9

79,0

79,4

80,1

80,2

80,2

80,5

80,8

80,9

81,1

81,3

82,8

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Usługi telefonii komórkowej

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Bieżące rachunki bankowe

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Usługi internetowe

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Ubezpieczenia domu

Usługi telefonii stacjonarnej

Usługi prawne i księgowe

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Usługi dostaw gazu

Usługi przewozów lotniczych

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Ubezpieczenia pojazdów

Samochody używane

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Paliwa

Nowe samochody

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Usługi pogrzebowe

Usługi zaopatrzenia w wodę

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Usługi przewozu koleją 

Kawiarnie, bary i restauracje

Odzież i obuwie

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Usługi stomatologiczne

Produkty rekreacyjne

M eble i wyposażenie

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Lekarstwa wydawane bez recepty

Usługi pocztowe

Zakwaterowanie wakacyjne

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Napoje bezalkoholowe

Napoje alkoholowe

Inne produkty spożywcze

M ięso i produkty mięsne

Warzywa i owoce

Książki, magazyny i gazety

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

MPI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni do 
wysokiego

Wskaźnik 
średni do 
niskiego

Niski 
wskaźnik

 

W Hiszpanii rynek usług 
przewozów lotniczych jest 
jedynym rynkiem o 
znacznie niższej lokacie 
niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 

Usługi telefonii 
komórkowej, bieżące 
rachunki bankowe, 
ubezpieczenia domu, 
usługi telefonii 
stacjonarnej, 
ubezpieczenia pojazdów, 
paliwa, nowe samochody, 
usługi pogrzebowe, usługi 
stomatologiczne, duże 
urządzenia gospodarstwa 
domowego, 
zakwaterowanie 
wakacyjne, usługi w 
zakresie kultury i 
rozrywki oraz usługi z 
zakresu pielęgnacji ciała 
znajdują się w rankingu 
krajowym na niższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Z drugiej strony usługi z 
zakresu konserwacji i 
poprawy jakości domu i 
ogrodu, usługi w zakresie 
hazardu, mięso i produkty 
mięsne oraz warzywa i 
owoce znajdują się na 
znacznie wyższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE.  

Samochody używane, 
produkty do konserwacji 
domu i ogrodu, usługi 
zaopatrzenia w wodę, 
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także znajdują się w rankingu 
krajowym na wyższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

usługi przewozu koleją, 
odzież i obuwie, usługi 
przewozu tramwajem, 
autobusem i metrem oraz 
inne produkty spożywcze 
również znajdują się w 
rankingu krajowym na 
wyższych pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 
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MPI Finlandii (FI) w podziale na rynki

69,0

69,8

70,8

72,4

73,6

74,3

74,4

75,0

76,7

77,1

77,4

78,2

78,9

79,3

79,3

79,4

79,5

79,6

79,8

80,0

80,2

80,4

80,7

81,0

81,0

81,2

81,2

81,2

81,4

81,6

81,6

81,7

81,8

81,8

81,8

82,0

82,1

82,4

82,9

83,4

83,4

83,7

83,8

84,7

85,4

85,4

85,7

85,9

86,4

87,0

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Usługi internetowe

Usługi telefonii komórkowej

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Samochody używane

Usługi telefonii stacjonarnej

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Ubezpieczenia domu

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Ubezpieczenia pojazdów

Książki, magazyny i gazety

M eble i wyposażenie

Bieżące rachunki bankowe

Usługi prawne i księgowe

Usługi zaopatrzenia w wodę

Odzież i obuwie

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Nowe samochody

Usługi dostaw gazu

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Usługi przewozu koleją 

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Kawiarnie, bary i restauracje

Produkty rekreacyjne

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Usługi przewozów lotniczych

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

M ięso i produkty mięsne

Lekarstwa wydawane bez recepty

Usługi pocztowe

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Warzywa i owoce

Zakwaterowanie wakacyjne

Inne produkty spożywcze

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Usługi stomatologiczne

Paliwa

Usługi pogrzebowe

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

Napoje bezalkoholowe

Napoje alkoholowe

MPI

Wysoki
 wskaźnik

Wskaźnik 
średni do 
wysokiego

Wskaźnik 
średni 

 

W Finlandii produkty z zakresu 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych (TIK), 
ubezpieczenia pojazdów, 
książki, magazyny, gazety oraz 
meble i wyposażenie znajdują 
się w rankingu krajowym na 
znacznie niższych pozycjach 
niż w odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Usługi telefonii komórkowej i 
stacjonarnej, ubezpieczenia 
domu, nowe samochody, inne 
urządzenia elektroniczne, 
produkty kosmetyczne i 
higieniczne, usługi w zakresie 
sportu i wypoczynku oraz duże 
i małe urządzenia gospodarstwa 
domowego plasują się w 
rankingu krajowym na niższych 
pozycjach niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE.  

Rynek mięsa i produktów 
mięsnych oraz rynek usług 
przewozu tramwajem, 
autobusem i metrem znajdują 
się w rankingu na znacznie 
wyższych pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Usługi prawne i księgowe, 
usługi zaopatrzenia w wodę, 
odzież i obuwie, kredyty, 
kredyty hipoteczne i karty 
kredytowe, usługi przewozu 
koleją, wyjazdy i wycieczki 
zorganizowane, usługi w 
zakresie hazardu, warzywa i 
owoce, paliwa oraz usługi 
pogrzebowe zajmują lokaty 
znacznie wyższe niż w 
odpowiednim ogólnym 

MPI Francji (FR) w podziale na rynki

63,7

64,0

66,2

66,4

66,5

68,5

68,9

68,9

68,9

70,3

71,2

71,7

71,7

72,0

72,3

74,0

74,1

74,3

74,4

74,4

74,5

74,7

74,9

75,2

75,4

75,6

75,7

75,7

75,8

75,8

76,0

76,1

76,2

76,5

76,8

76,8

77,0

77,1

77,3

78,0

78,2

78,2

78,4

78,6

78,8

79,3

79,6

79,7

80,1

81,9
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Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Usługi internetowe

Usługi telefonii komórkowej

Bieżące rachunki bankowe

Usługi prawne i księgowe

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Usługi przewozu koleją 

Samochody używane

Usługi telefonii stacjonarnej

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Usługi zaopatrzenia w wodę

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Usługi dostaw gazu

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Lekarstwa wydawane bez recepty

Usługi pocztowe

Ubezpieczenia domu

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Ubezpieczenia pojazdów

Kawiarnie, bary i restauracje

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Usługi przewozów lotniczych

M ięso i produkty mięsne

Warzywa i owoce

Usługi pogrzebowe

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Nowe samochody

Odzież i obuwie

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Inne produkty spożywcze

Produkty rekreacyjne

Paliwa

M eble i wyposażenie

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Zakwaterowanie wakacyjne

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Usługi stomatologiczne

Napoje bezalkoholowe

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Napoje alkoholowe

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Książki, magazyny i gazety

MPI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni 

do 
wysokiego

Wskaźnik 
średni 

do niskiego

Niski 
wskaźnik

 

We Francji lekarstwa 
wydawane bez recepty 
oraz usługi pocztowe 
znajdują się w rankingu 
krajowym na znacznie 
niższych pozycjach niż 
w odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Bieżące rachunki 
bankowe, usługi 
przewozu koleją, usługi 
telefonii stacjonarnej, 
ubezpieczenia 
pojazdów, usługi 
przewozów lotniczych, 
usługi pogrzebowe oraz 
duże urządzenia 
gospodarstwa 
domowego także 
znalazły się na niższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Odzież i obuwie zajmują 
lokatę znacznie wyższą 
niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 

Samochody używane, 
produkty do konserwacji 
domu i ogrodu, usługi w 
zakresie przeprowadzek 
i magazynowania, mięso 
i produkty mięsne, 
wyjazdy i wycieczki 
zorganizowane oraz 
paliwa także znalazły 
się w rankingu 
krajowym na wyższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 
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rankingu UE. 

MPI Węgier (HU) w podziale na rynki

59,8

61,8

63,5

64,5

66,2

66,3

66,6

67,5

68,7

69,0

69,7

70,6

70,9

71,5

71,6

72,5

72,8

73,1

73,4

73,5

74,0

74,2

74,5

74,6

74,8

74,9

75,2

75,4

75,4

75,6

76,1

76,2

76,3

76,5

76,5

76,9

77,0

77,3

78,0

78,1

78,3

78,6

78,8

78,9

79,0

79,8

80,5

81,1

82,0

82,6
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Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Usługi dostaw gazu

Usługi przewozu koleją 

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Bieżące rachunki bankowe

Samochody używane

Usługi zaopatrzenia w wodę

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Usługi prawne i księgowe

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Odzież i obuwie

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Usługi internetowe

Ubezpieczenia domu

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

M ięso i produkty mięsne

Usługi pogrzebowe

Ubezpieczenia pojazdów

Nowe samochody

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Napoje alkoholowe

Lekarstwa wydawane bez recepty

Paliwa

Produkty rekreacyjne

Usługi telefonii komórkowej

Warzywa i owoce

Usługi telefonii stacjonarnej

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

M eble i wyposażenie

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Usługi pocztowe

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Usługi stomatologiczne

Inne produkty spożywcze

Kawiarnie, bary i restauracje

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

Usługi przewozów lotniczych

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Napoje bezalkoholowe

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Zakwaterowanie wakacyjne

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Książki, magazyny i gazety

MPI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni do 
wysokiego

Wskaźnik 
średni do 
niskiego

Niski 
wskaźnik

 

Na Węgrzech usługi 
pogrzebowe, napoje 
alkoholowe i usługi w 
zakresie hazardu to rynki o 
znacznie niższych pozycjach 
w rankingu krajowym niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Kredyty, kredyty hipoteczne i 
karty kredytowe, usługi 
dostaw gazu, usługi 
przewozu koleją, usługi 
przewozu tramwajem, 
autobusem i metrem, 
ubezpieczenia pojazdów, 
nowe samochody, produkty 
kosmetyczne i higieniczne 
oraz chleb, płatki zbożowe, 
ryż i makaron także plasują 
się na niższych pozycjach niż 
w odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Rynek telefonii komórkowej 
jest jedynym rynkiem, który 
znajduje się na bardzo 
wysokim miejscu w rankingu 
w porównaniu z ogólnym 
rankingiem UE. 

Usługi internetowe, usługi 
z zakresu konserwacji i 
naprawy pojazdów, usługi 
telefonii stacjonarnej, 
produkty do konserwacji 
domu i ogrodu, kawiarnie, 
bary i restauracje oraz 
produkty z zakresu 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych (TIK) 
znajdowały się w rankingu 
krajowym na wyższych 
pozycjach niż w 

MPI Irlandii (IE) w podziale na rynki

63,4

72,5

73,5

73,5

74,2

74,8

75,6

75,9

76,1

76,6

76,7

76,8

76,9

77,1

77,5

77,7

77,8

77,8

78,3

78,9

79,0

79,1

79,1

79,2

79,3

79,3

79,4

79,6

79,8

79,8

79,9

80,0

80,0

80,3

80,3

80,4

80,4

80,5

80,6

80,7

80,9

81,2

81,3

81,3

81,3

81,4

81,7

81,7

82,2

82,3
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Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Bieżące rachunki bankowe

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Samochody używane

Usługi prawne i księgowe

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Usługi telefonii komórkowej

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Usługi internetowe

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Paliwa

Ubezpieczenia domu

Usługi przewozów lotniczych

Usługi telefonii stacjonarnej

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Nowe samochody

Usługi przewozu koleją 

Kawiarnie, bary i restauracje

Ubezpieczenia pojazdów

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Usługi dostaw gazu

Usługi zaopatrzenia w wodę

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Odzież i obuwie

Lekarstwa wydawane bez recepty

Produkty rekreacyjne

M eble i wyposażenie

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Usługi stomatologiczne

M ięso i produkty mięsne

Zakwaterowanie wakacyjne

Inne produkty spożywcze

Warzywa i owoce

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Usługi pogrzebowe

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Usługi pocztowe

Książki, magazyny i gazety

Napoje alkoholowe

Napoje bezalkoholowe

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

MPI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni 

do 
wysokiego

Wskaźnik 
średni do 
niskiego

 

W Irlandii rynek usług 
przewozów lotniczych 
znajduje się na znacznie 
niższej pozycji w 
rankingu krajowym niż 
w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE.  

Bieżące rachunki 
bankowe, usługi w 
zakresie wypożyczania 
pojazdów, paliwa, 
ubezpieczenia domu, 
nowe samochody, 
ubezpieczenia 
pojazdów, lekarstwa 
wydawane bez recepty, 
usługi stomatologiczne, 
zakwaterowanie 
wakacyjne, usługi w 
zakresie sportu i 
wypoczynku, usługi w 
zakresie kultury i 
rozrywki oraz książki, 
magazyny i gazety także 
plasują się na niższej 
pozycji niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Usługi w zakresie 
dostaw energii 
elektrycznej oraz usługi 
w zakresie hazardu 
zajmują lokaty znacznie 
wyższe niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Usługi dostaw gazu, 
usługi zaopatrzenia w 
wodę, usługi przewozu 
tramwajem, autobusem i 
metrem, odzież i 
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odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

obuwie, mięso i 
produkty mięsne, 
warzywa i owoce oraz 
usługi pocztowe także 
znajdują się na 
wyższych pozycjach niż 
w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 
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MPI Włoch (IT) w podziale na rynki

63,5

63,6

64,2

66,8

67,7

68,4

68,8

69,2

70,2

70,7

71,0

71,7

71,9

72,2

73,1

73,9

73,9

74,6

75,0

75,9

76,0

76,7

76,9

77,0

77,3

77,4

77,5

77,6

77,6

78,0

78,1

78,1

78,9

79,2

79,3

79,3

79,4

79,6

79,7

79,9

80,2

80,2

80,5

81,1

81,4

81,4

81,4

81,7

85,0

85,6

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Usługi przewozu koleją 

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Bieżące rachunki bankowe

Usługi telefonii stacjonarnej

Usługi internetowe

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Paliwa

Samochody używane

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Usługi telefonii komórkowej

Usługi prawne i księgowe

Usługi dostaw gazu

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Usługi zaopatrzenia w wodę

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Usługi pocztowe

Odzież i obuwie

Ubezpieczenia pojazdów

Usługi przewozów lotniczych

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Ubezpieczenia domu

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Nowe samochody

Inne produkty spożywcze

M eble i wyposażenie

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Kawiarnie, bary i restauracje

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Warzywa i owoce

M ięso i produkty mięsne

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Usługi stomatologiczne

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Produkty rekreacyjne

Zakwaterowanie wakacyjne

Napoje alkoholowe

Usługi pogrzebowe

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Napoje bezalkoholowe

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Lekarstwa wydawane bez recepty

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Książki, magazyny i gazety

MPI

Wysoki
 wskaźnik

Wskaźnik 
średni do 
wysokiego

Wskaźnik 
średni do 

Niski 
wskaźnik

 

We Włoszech paliwa i usługi 
pocztowe znalazły się w 
rankingu krajowym na znacznie 
niższych pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Usługi przewozu koleją, 
bieżące rachunki bankowe, 
usługi telefonii stacjonarnej, 
ubezpieczenia pojazdów, usługi 
przewozów lotniczych, inne 
produkty spożywcze oraz 
meble i wyposażenie także 
znalazły się na niższych 
pozycjach niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 

Samochody używane, usługi 
w zakresie dostaw energii 
elektrycznej, usługi z zakresu 
konserwacji i naprawy 
pojazdów, produkty do 
konserwacji domu i ogrodu, 
wyjazdy i wycieczki 
zorganizowane, warzywa i 
owoce, mięso i produkty 
mięsne, produkty z zakresu 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych (TIK), 
produkty rekreacyjne oraz 
lekarstwa wydawane bez 
recepty osiągnęły wyższe 
pozycje niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 

MPI Litwy (LT) w podziale na rynki

63,1

65,2

68,5

68,6

69,7

69,7

70,9

72,7

73,0

74,2

74,3

74,4

74,4

74,5

75,2

75,7

76,7

77,0

77,2

77,5

77,8

77,8

78,0

78,0

78,9

79,0

79,2

79,8

79,9

79,9

80,3

80,3

80,5

80,8

81,0

81,2

81,3

81,5

81,8

81,8

82,6

82,8

82,9

82,9

83,8

83,8

84,1

86,0

87,8

88,6

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Samochody używane

Usługi zaopatrzenia w wodę

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Odzież i obuwie

Usługi prawne i księgowe

M ięso i produkty mięsne

Warzywa i owoce

Usługi telefonii komórkowej

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Usługi internetowe

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Produkty rekreacyjne

M eble i wyposażenie

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Nowe samochody

Inne produkty spożywcze

Lekarstwa wydawane bez recepty

Paliwa

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Usługi stomatologiczne

Usługi telefonii stacjonarnej

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Kawiarnie, bary i restauracje

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Usługi dostaw gazu

Zakwaterowanie wakacyjne

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Ubezpieczenia domu

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Bieżące rachunki bankowe

Napoje bezalkoholowe

Usługi pogrzebowe

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Usługi pocztowe

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Usługi przewozów lotniczych

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

Ubezpieczenia pojazdów

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Napoje alkoholowe

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Książki, magazyny i gazety

Usługi przewozu koleją 

MPI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni do 
wysokiego

Wskaźnik 
średni do 
niskiego

Ni ki

 

Na Litwie ani jeden rynek 
nie zajął w rankingu lokaty 
znacznie niższej w 
porównaniu z ogólnym 
rankingiem UE. 

Usługi zaopatrzenia w 
wodę, odzież i obuwie, 
mięso i produkty mięsne, 
warzywa i owoce, usługi w 
zakresie hazardu, produkty 
rekreacyjne, meble i 
wyposażenie, nowe 
samochody, inne produkty 
spożywcze, lekarstwa 
wydawane bez recepty, 
paliwa, małe urządzenia 
gospodarstwa domowego, 
usługi stomatologiczne, 
produkty kosmetyczne i 
higieniczne, inne 
urządzenia elektroniczne, 
zakwaterowanie wakacyjne, 
usługi w zakresie sportu i 
wypoczynku oraz napoje 
bezalkoholowe znalazły się 
w rankingu krajowym na 
niższych pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE.  

Rynek bieżących 
rachunków bankowych oraz 
rynek usług przewozu 
tramwajem, autobusem i 
metrem znalazły się na 
znacznie wyższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Usługi z zakresu 
konserwacji i poprawy 
jakości domu i ogrodu, 
usługi internetowe, kredyty, 
kredyty hipoteczne i karty 
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kredytowe, usługi w 
zakresie przeprowadzek i 
magazynowania, usługi 
dostaw gazu, ubezpieczenia 
domu, usługi w zakresie 
wypożyczania pojazdów, 
usługi pocztowe, usługi 
przewozów lotniczych oraz 
ubezpieczenia pojazdów 
osiągnęły w rankingu 
krajowym wyższe pozycje 
niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 
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MPI Luksemburga (LU) w podziale na rynki

67,8

69,1

69,6

72,4

72,4

73,2

73,2

74,6

76,0

76,0

76,1

76,2

76,2

76,6

76,7

76,7

77,1

77,3

77,4

77,6

77,7

78,0

78,0

78,2

78,2

78,4

78,6

78,6

79,0

79,0

79,1

79,2

79,4

79,5

79,5

79,9

79,9

80,0

80,0

80,5

80,6

81,1

81,1

81,9

82,1

82,3

82,7

82,8

83,0

83,5

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Usługi internetowe

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Usługi telefonii komórkowej

Usługi prawne i księgowe

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Samochody używane

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Kawiarnie, bary i restauracje

M ięso i produkty mięsne

Odzież i obuwie

Warzywa i owoce

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Usługi przewozów lotniczych

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Nowe samochody

M eble i wyposażenie

Inne produkty spożywcze

Usługi przewozu koleją 

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Produkty rekreacyjne

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Bieżące rachunki bankowe

Lekarstwa wydawane bez recepty

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Usługi dostaw gazu

Ubezpieczenia pojazdów

Usługi telefonii stacjonarnej

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Zakwaterowanie wakacyjne

Usługi stomatologiczne

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

Usługi zaopatrzenia w wodę

Usługi pocztowe

Ubezpieczenia domu

Napoje bezalkoholowe

Napoje alkoholowe

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Usługi pogrzebowe

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Książki, magazyny i gazety

Paliwa

MPI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni do 
wysokiego

Wskaźnik 
średni do 
niskiego

 

W Luksemburgu usługi w 
zakresie wypożyczania 
pojazdów, usługi przewozów 
lotniczych oraz usługi w 
zakresie sportu i wypoczynku 
znajdują się w rankingu 
krajowym na znacznie 
niższych pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Usługi z zakresu konserwacji 
i naprawy pojazdów, 
kawiarnie, bary i restauracje, 
mięso i produkty mięsne, 
usługi w zakresie hazardu, 
produkty z zakresu 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych (TIK), 
nowe samochody, meble i 
wyposażenie, inne produkty 
spożywcze, inne urządzenia 
elektroniczne, produkty 
kosmetyczne i higieniczne, 
małe urządzenia 
gospodarstwa domowego 
oraz chleb, płatki zbożowe, 
ryż i makaron także znalazły 
się na pozycjach niższych niż 
w odpowiednim ogólnym 
rankingu UE.  

Bieżące rachunki bankowe, 
usługi dostaw gazu, usługi 
telefonii stacjonarnej, usługi 
zaopatrzenia w wodę, 
ubezpieczenia domu i paliwa 
mają dużo wyższe lokaty niż 
w odpowiednim ogólnym 
rankingu UE.  

Usługi w zakresie dostaw 
energii elektrycznej, usługi 
przewozu koleją, wyjazdy i 
wycieczki zorganizowane, 
usługi przewozu 

MPI Łotwy (LV) w podziale na rynki

65,2

65,4

66,1

66,9

67,4

70,9

71,5

72,3

72,9

73,5

73,7

73,8

74,2

74,4

74,4

74,9

75,2

76,0

76,2

76,2

76,3

76,4

76,7

76,9

77,1

77,3

77,4

77,8

78,0

78,2

78,5

78,5

78,7

78,9

79,0

79,1

79,5

80,1

80,2

80,2

80,4

80,6

80,7

81,0

81,3

81,4

82,9

83,4

85,3

87,0

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Usługi zaopatrzenia w wodę

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Odzież i obuwie

Samochody używane

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

M ięso i produkty mięsne

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Warzywa i owoce

Usługi internetowe

Inne produkty spożywcze

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Nowe samochody

Kawiarnie, bary i restauracje

Napoje alkoholowe

Usługi prawne i księgowe

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Lekarstwa wydawane bez recepty

Produkty rekreacyjne

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Usługi telefonii komórkowej

Bieżące rachunki bankowe

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Paliwa

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Ubezpieczenia domu

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Napoje bezalkoholowe

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Usługi przewozów lotniczych

Usługi pocztowe

M eble i wyposażenie

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Usługi pogrzebowe

Usługi stomatologiczne

Usługi dostaw gazu

Zakwaterowanie wakacyjne

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Ubezpieczenia pojazdów

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Usługi przewozu koleją 

Usługi telefonii stacjonarnej

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Książki, magazyny i gazety

MPI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni do 
wysokiego

Wskaźnik 
średni do 
niskiego

Niski 

 

Na Łotwie inne produkty 
spożywcze oraz napoje 
alkoholowe znajdują się w 
rankingu krajowym na 
znacznie niższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE.  

Usługi zaopatrzenia w 
wodę, usługi z zakresu 
konserwacji i naprawy 
pojazdów, odzież i 
obuwie, mięso i produkty 
mięsne, produkty do 
konserwacji domu i 
ogrodu, usługi w zakresie 
hazardu, warzywa i 
owoce, usługi w zakresie 
wypożyczania pojazdów, 
nowe samochody, 
kawiarnie, bary i 
restauracje, lekarstwa 
wydawane bez recepty, 
produkty rekreacyjne, 
inne urządzenia 
elektroniczne, napoje 
bezalkoholowe, produkty 
kosmetyczne i higieniczne 
oraz usługi w zakresie 
kultury i rozrywki także 
znalazły się na pozycjach 
niższych niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Usługi telefonii 
komórkowej, usługi 
dostaw gazu, usługi 
przewozu koleją oraz 
usługi telefonii 
stacjonarnej znajdują się 
na znacznie wyższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 
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tramwajem, autobusem i 
metrem, usługi pocztowe i 
usługi pogrzebowe także 
znajdują się na wyższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Inwestycje bankowe, 
emerytury i produkty 
ubezpieczeniowe, usługi 
internetowe, usługi 
prawne i księgowe, usługi 
w zakresie przeprowadzek 
i magazynowania, bieżące 
rachunki bankowe, 
ubezpieczenia domu oraz 
ubezpieczenia pojazdów 
również znajdują się na 
wyższych pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 
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MPI Malty (MT) w podziale na rynki

53,8

56,3

58,9

69,3

72,6

73,8

74,2

74,6

74,7

75,1

75,2

75,5

75,7

75,7

76,0

76,0

76,2

76,4

76,7

76,7

76,8

76,8

77,0

77,0

77,1

77,1

77,8

77,8

78,1

78,3

78,5

78,5

78,7

78,7

78,8

78,9

79,0

79,1

79,7

80,0

80,0

80,0

80,6

80,8

80,8

81,0

81,2

82,2

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Usługi zaopatrzenia w wodę

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Usługi prawne i księgowe

Usługi internetowe

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Usługi telefonii stacjonarnej

Usługi pocztowe

Ubezpieczenia pojazdów

Ubezpieczenia domu

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Bieżące rachunki bankowe

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Odzież i obuwie

Produkty rekreacyjne

Usługi pogrzebowe

Samochody używane

Lekarstwa wydawane bez recepty

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Kawiarnie, bary i restauracje

Paliwa

Usługi telefonii komórkowej

Zakwaterowanie wakacyjne

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

M eble i wyposażenie

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Warzywa i owoce

Nowe samochody

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Usługi stomatologiczne

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

Inne produkty spożywcze

Napoje bezalkoholowe

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Usługi przewozów lotniczych

Napoje alkoholowe

M ięso i produkty mięsne

Książki, magazyny i gazety

Usługi przewozu koleją 

Usługi dostaw gazu

MPI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni 

do 
wysokiego

Wskaźnik 
średni 

 

Na Malcie usługi przewozu 
tramwajem, autobusem i 
metrem, usługi pocztowe, 
ubezpieczenia pojazdów, usługi 
pogrzebowe oraz duże 
urządzenia gospodarstwa 
domowego znajdują się w 
rankingu krajowym na znacznie 
niższych pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE.  

Usługi zaopatrzenia w wodę, 
produkty do konserwacji domu 
i ogrodu, usługi telefonii 
stacjonarnej, ubezpieczenia 
domu, produkty rekreacyjne, 
lekarstwa wydawane bez 
recepty, zakwaterowanie 
wakacyjne, małe urządzenia 
gospodarstwa domowego, 
usługi w zakresie sportu i 
wypoczynku, usługi w zakresie 
kultury i rozrywki oraz chleb, 
płatki zbożowe, ryż i makaron 
także plasują się na niższych 
pozycjach niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE.  

Z drugiej strony samochody 
używane, usługi telefonii 
komórkowej oraz mięso i 
produkty mięsne znajdują się na 
znacznie wyższych pozycjach 
niż w odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Inwestycje bankowe, 
emerytury i produkty 
ubezpieczeniowe, usługi z 
zakresu handlu 
nieruchomościami, kredyty, 
kredyty hipoteczne i karty 
kredytowe, warzywa i owoce, 
produkty z zakresu 
technologii informacyjnych i 

MPI Niderlandów (NL) w podziale na rynki

61,3

70,1

70,2

71,7

72,2

73,6

74,0

74,0

74,2

74,5

74,8

75,0

75,6

75,7

76,2

76,6

76,8

77,5

77,7

77,8

78,2

78,3

78,4

78,4

78,6

78,6

78,8

78,9

79,0

79,1

79,4

79,5

79,5

79,7

79,7

79,9

80,0

80,3

80,4

80,4

81,1

81,2

81,2

81,8

82,0

82,6

82,7

82,8

83,4

83,5

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Usługi telefonii komórkowej

Usługi internetowe

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Bieżące rachunki bankowe

Usługi telefonii stacjonarnej

Usługi dostaw gazu

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Samochody używane

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Usługi przewozu koleją 

Usługi pocztowe

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Ubezpieczenia domu

Usługi prawne i księgowe

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Odzież i obuwie

Usługi pogrzebowe

Ubezpieczenia pojazdów

Warzywa i owoce

Kawiarnie, bary i restauracje

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

M eble i wyposażenie

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Usługi przewozów lotniczych

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Nowe samochody

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

M ięso i produkty mięsne

Usługi stomatologiczne

Inne produkty spożywcze

Produkty rekreacyjne

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Zakwaterowanie wakacyjne

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Usługi zaopatrzenia w wodę

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Lekarstwa wydawane bez recepty

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Paliwa

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Napoje alkoholowe

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

Książki, magazyny i gazety

Napoje bezalkoholowe

MPI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni 

do 
wysokiego

Wskaźnik 
średni 

do niskiego

 

W Niderlandach usługi 
w zakresie hazardu oraz 
usługi pocztowe 
znajdują się w rankingu 
krajowym na znacznie 
niższych pozycjach niż 
w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 

Usługi telefonii 
komórkowej, usługi 
telefonii stacjonarnej, 
usługi dostaw gazu, 
usługi przewozu 
tramwajem, autobusem i 
metrem, produkty z 
zakresu technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych (TIK), 
usługi pogrzebowe, 
ubezpieczenia 
pojazdów, meble i 
wyposażenie, inne 
urządzenia 
elektroniczne, usługi 
przewozów lotniczych, 
duże urządzenia 
gospodarstwa 
domowego oraz usługi 
w zakresie sportu i 
wypoczynku także 
plasują się w rankingu 
na niższych pozycjach 
niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 

Usługi w zakresie 
przeprowadzek i 
magazynowania, usługi 
zaopatrzenia w wodę 
oraz paliwa zajmują 
lokaty znacznie wyższe 
niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE.  

Usługi z zakresu handlu 
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komunikacyjnych (TIK), 
wyjazdy i wycieczki 
zorganizowane, inne 
produkty spożywcze oraz 
usługi przewozów lotniczych 
również zajmują lokaty 
znacznie wyższe niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

nieruchomościami, 
samochody używane, 
usługi w zakresie 
dostaw energii 
elektrycznej, usługi 
prawne i księgowe, 
usługi z zakresu 
konserwacji i naprawy 
pojazdów, odzież i 
obuwie, produkty do 
konserwacji domu i 
ogrodu, mięso i 
produkty mięsne, 
produkty rekreacyjne 
oraz lekarstwa 
wydawane bez recepty 
także znajdują się na 
wyższych pozycjach niż 
w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 
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MPI Polski (PL) w podziale na rynki

63,6

65,5

66,4

66,9

69,1

70,3

70,4

70,5

71,4

72,3

72,4

72,8

73,4

74,2

74,8

74,9

75,3

75,4

75,7

75,9

76,1

76,1

76,2

76,9

76,9

77,1

77,4

77,9

78,1

78,4

78,4

78,5

78,8

78,8

79,3

79,6

79,9

80,0

80,5

80,5

80,7

81,2

81,4

81,6

81,6

81,8

82,0

83,7

84,6

86,0

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Samochody używane

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Usługi przewozu koleją 

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

M ięso i produkty mięsne

Usługi internetowe

Bieżące rachunki bankowe

Odzież i obuwie

Paliwa

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Usługi zaopatrzenia w wodę

Usługi telefonii komórkowej

Usługi prawne i księgowe

Usługi pocztowe

Usługi dostaw gazu

Usługi telefonii stacjonarnej

Nowe samochody

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Produkty rekreacyjne

Kawiarnie, bary i restauracje

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Inne produkty spożywcze

Lekarstwa wydawane bez recepty

Ubezpieczenia pojazdów

M eble i wyposażenie

Warzywa i owoce

Ubezpieczenia domu

Zakwaterowanie wakacyjne

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Usługi stomatologiczne

Usługi przewozów lotniczych

Usługi pogrzebowe

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Napoje alkoholowe

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

Napoje bezalkoholowe

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Książki, magazyny i gazety

MPI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni 

do 
wysokiego

Wskaźnik 
średni 

do niskiego

Niski 
wskaźnik

 

W Polsce ani jeden rynek nie 
zajął w rankingu lokaty 
znacznie niższej w 
porównaniu z ogólnym 
rankingiem UE. 

Usługi przewozu koleją, 
usługi w zakresie 
przeprowadzek i 
magazynowania, mięso i 
produkty mięsne, paliwa, 
wyjazdy i wycieczki 
zorganizowane, usługi w 
zakresie hazardu, usługi 
pocztowe, nowe samochody, 
produkty rekreacyjne i 
zakwaterowanie wakacyjne 
znalazły się w rankingu 
krajowym na niższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Rynek usług przewozu 
tramwajem, autobusem i 
metrem znajduje się na 
znacznie wyższej pozycji niż 
w odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Usługi internetowe, usługi 
telefonii komórkowej, 
usługi prawne i księgowe, 
usługi telefonii 
stacjonarnej, produkty do 
konserwacji domu i ogrodu, 
warzywa i owoce oraz 
ubezpieczenia domu 
osiągnęły w rankingu 
krajowym wyższe pozycje 
niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 

MPI Portugalii (PT) w podziale na rynki

63,2

63,7

65,5

66,0

66,0

66,1

66,2

66,8

67,8

68,5

68,6

69,1

69,8

69,8

69,9

71,8

72,6

72,7

74,1

74,3

74,5

74,7

74,8

74,8

74,9

74,9

75,2

75,9

76,0

76,1

76,2

76,3

76,3

76,5

77,3

77,8

77,8

77,8

78,3

78,3

78,6

78,8

78,9

79,2

79,4

79,5

80,0

81,4

82,4

82,9

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Samochody używane

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Bieżące rachunki bankowe

Usługi internetowe

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Usługi telefonii stacjonarnej

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Usługi zaopatrzenia w wodę

Usługi prawne i księgowe

Paliwa

Ubezpieczenia domu

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Ubezpieczenia pojazdów

Nowe samochody

Usługi telefonii komórkowej

Kawiarnie, bary i restauracje

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

M ięso i produkty mięsne

Usługi dostaw gazu

Odzież i obuwie

Usługi pogrzebowe

Warzywa i owoce

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Usługi przewozów lotniczych

Inne produkty spożywcze

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Usługi pocztowe

Produkty rekreacyjne

M eble i wyposażenie

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Usługi przewozu koleją 

Zakwaterowanie wakacyjne

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Napoje alkoholowe

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

Usługi stomatologiczne

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Lekarstwa wydawane bez recepty

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Napoje bezalkoholowe

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Książki, magazyny i gazety

Usługi w zakresie hazardu i loterii

MPI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni 

do 
wysokiego

Wskaźnik 
średni do 
niskiego

Niski 
wskaźnik

 

W Portugalii usługi w 
zakresie sportu i 
wypoczynku to jedyny 
rynek, który znajduje się 
w rankingu krajowym na 
znacznie niższej pozycji 
niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 

Bieżące rachunki 
bankowe, usługi telefonii 
stacjonarnej, paliwa, 
ubezpieczenia domu, 
nowe samochody, usługi 
w zakresie wypożyczania 
pojazdów, usługi 
pogrzebowe oraz usługi 
przewozów lotniczych 
także znalazły się na 
niższych pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Usługi przewozu koleją 
oraz usługi w zakresie 
hazardu to rynki 
zajmujące lokaty wyższe 
niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE.  

Usługi telefonii 
komórkowej, usługi 
dostaw gazu, odzież i 
obuwie, produkty do 
konserwacji domu i 
ogrodu, produkty z 
zakresu technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych (TIK) 
oraz lekarstwa wydawane 
bez recepty także znajdują 
się w rankingu krajowym 
na wyższych pozycjach 
niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 
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MPI Rumunii (RO) w podziale na rynki

61,4

62,7

63,3

63,5

63,6

64,6

66,7

67,8

69,0

69,1

69,3

70,2

70,7

72,0

72,3

72,9

72,9

73,4

73,5

73,5

73,6

73,6

73,7

74,0

74,1

74,1

74,3

74,5

74,7

75,1

75,2

75,7

76,0

76,3

76,4

76,7

77,0

77,5

78,0

79,1

79,2

79,9

80,1

80,3

80,6

80,9

80,9

81,1

81,7

84,1

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Usługi przewozu koleją 

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Samochody używane

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Usługi prawne i księgowe

Usługi zaopatrzenia w wodę

Napoje alkoholowe

M ięso i produkty mięsne

Odzież i obuwie

Bieżące rachunki bankowe

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Inne produkty spożywcze

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Kawiarnie, bary i restauracje

Lekarstwa wydawane bez recepty

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Napoje bezalkoholowe

Paliwa

Ubezpieczenia pojazdów

Zakwaterowanie wakacyjne

Usługi dostaw gazu

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Usługi stomatologiczne

Warzywa i owoce

Usługi internetowe

Produkty rekreacyjne

M eble i wyposażenie

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Usługi pogrzebowe

Nowe samochody

Ubezpieczenia domu

Produkty kosmetyczne i higieniczne

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Usługi telefonii komórkowej

Usługi telefonii stacjonarnej

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Usługi pocztowe

Usługi przewozów lotniczych

Książki, magazyny i gazety

MPI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni 

do wysokiego

Wskaźnik 
średni 

do niskiego

Niski 
wskaźnik

 

W Rumunii rynki napojów 
alkoholowych, napojów 
bezalkoholowych oraz 
zakwaterowania wakacyjnego 
miały w rankingu krajowym 
znacznie niższe pozycje niż 
w odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Usługi przewozu koleją, 
usługi w zakresie 
przeprowadzek i 
magazynowania, mięso i 
produkty mięsne, inne 
produkty spożywcze, 
kawiarnie, bary i restauracje, 
lekarstwa wydawane bez 
recepty, paliwa, 
ubezpieczenia pojazdów oraz 
chleb, płatki zbożowe, ryż i 
makaron znalazły się w 
rankingu krajowym na 
niższych pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Usługi internetowe, produkty 
z zakresu technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych (TIK) oraz 
usługi telefonii komórkowej i 
stacjonarnej miały dużo 
wyższe lokaty niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Usługi z zakresu 
konserwacji i poprawy 
jakości domu i ogrodu, 
usługi w zakresie dostaw 
energii elektrycznej, usługi 
dostaw gazu, usługi w 
zakresie hazardu, nowe 
samochody, ubezpieczenia 
domu, usługi pocztowe 
oraz usługi przewozów 

MPI Szwecji (SE) w podziale na rynki

62,1

63,0

63,2

63,5

64,4

65,0

65,0

66,3

66,7

67,3

68,4

69,2

69,4

69,9

70,2

70,3

70,5

71,1

71,5

71,5

71,8

72,2

72,3

72,8

72,9

73,0

73,5

73,9

73,9

74,0

74,2

74,3

75,1

75,2

75,6

75,8

75,9

76,0

76,2

76,4

76,6

76,8

77,3

77,3

77,4

77,6

78,6

78,6

79,4

80,3

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Usługi telefonii komórkowej

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Usługi internetowe

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Usługi telefonii stacjonarnej

Samochody używane

Usługi przewozu koleją 

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Usługi dostaw gazu

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Usługi zaopatrzenia w wodę

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Usługi prawne i księgowe

M ięso i produkty mięsne

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Ubezpieczenia pojazdów

Ubezpieczenia domu

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Warzywa i owoce

Odzież i obuwie

Nowe samochody

Usługi pocztowe

Bieżące rachunki bankowe

Usługi stomatologiczne

Kawiarnie, bary i restauracje

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Lekarstwa wydawane bez recepty

Inne produkty spożywcze

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Usługi pogrzebowe

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Produkty rekreacyjne

Usługi przewozów lotniczych

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

M eble i wyposażenie

Zakwaterowanie wakacyjne

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

Napoje bezalkoholowe

Książki, magazyny i gazety

Paliwa

Napoje alkoholowe

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

MPI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni 

do 
wysokiego

Wskaźnik
 średni 

do niskiego

Niski 
wskaźnik

 

W Szwecji rynek 
produktów 
kosmetycznych i 
higienicznych jest 
jedynym rynkiem o 
znacznie niższej lokacie 
niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 

Usługi telefonii 
komórkowej, usługi 
telefonii stacjonarnej, 
usługi przewozu koleją, 
usługi dostaw gazu, usługi 
przewozu tramwajem, 
autobusem i metrem, 
produkty z zakresu 
technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych (TIK), 
ubezpieczenia pojazdów, 
usługi pocztowe, usługi 
stomatologiczne, inne 
urządzenia elektroniczne 
oraz duże urządzenia 
gospodarstwa domowego 
plasują się w rankingu 
krajowym na niższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Tylko rynki wyjazdów i 
wycieczek 
zorganizowanych oraz 
paliw zajmują lokaty 
znacznie wyższe niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Usługi z zakresu handlu 
nieruchomościami, 
kredyty, kredyty 
hipoteczne i karty 
kredytowe, odzież i 
obuwie, bieżące rachunki 
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lotniczych osiągnęły w 
rankingu krajowym wyższe 
pozycje niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

bankowe, produkty do 
konserwacji domu i 
ogrodu, usługi w zakresie 
hazardu, usługi w zakresie 
wypożyczania pojazdów 
oraz meble i wyposażenie 
osiągnęły w rankingu 
krajowym wyższe pozycje 
niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 
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MPI Słowenii (SI) w podziale na rynki

64,8

64,8

69,4

70,0

73,2

73,3

73,7

74,3

75,5

75,5

75,9

76,2

76,2

76,9

77,1

77,3

78,0

78,3

78,3

78,3

78,4

79,1

79,2

79,2

79,5

79,7

80,0

80,0

80,1

80,2

80,3

80,4

80,8

80,8

80,9

80,9

81,1

81,1

81,5

82,6

82,8

83,2

83,5

83,7

83,7

83,7

85,3

85,5

85,6

86,8

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Samochody używane

Usługi prawne i księgowe

Odzież i obuwie

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Usługi stomatologiczne

Usługi internetowe

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Lekarstwa wydawane bez recepty

Warzywa i owoce

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Inne produkty spożywcze

M ięso i produkty mięsne

Usługi telefonii komórkowej

Produkty rekreacyjne

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Kawiarnie, bary i restauracje

M eble i wyposażenie

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Napoje bezalkoholowe

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Ubezpieczenia domu

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Nowe samochody

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Napoje alkoholowe

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Usługi telefonii stacjonarnej

Bieżące rachunki bankowe

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

Zakwaterowanie wakacyjne

Usługi zaopatrzenia w wodę

Usługi pogrzebowe

Książki, magazyny i gazety

Usługi przewozów lotniczych

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Paliwa

Usługi przewozu koleją 

Ubezpieczenia pojazdów

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Usługi dostaw gazu

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Usługi pocztowe

MPI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni 

do 
wysokiego

Wskaźnik 
średni 

do niskiego

 

W Słowenii usługi 
stomatologiczne, lekarstwa 
wydawane bez recepty, 
produkty kosmetyczne i 
higieniczne oraz inne 
produkty spożywcze znalazły 
się w rankingu krajowym na 
znacznie niższych pozycjach 
niż w odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Odzież i obuwie, warzywa i 
owoce, usługi w zakresie 
hazardu, produkty 
rekreacyjne, meble i 
wyposażenie, duże i małe 
urządzenia gospodarstwa 
domowego, napoje 
alkoholowe, inne urządzenia 
elektroniczne, chleb, płatki 
zbożowe, ryż i makaron, 
zakwaterowanie wakacyjne 
oraz książki, magazyny i 
gazety także plasują się na 
niższych pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Usługi w zakresie dostaw 
energii elektrycznej, usługi 
telefonii stacjonarnej, bieżące 
rachunki bankowe, usługi 
zaopatrzenia w wodę, usługi 
przewozu tramwajem, 
autobusem i metrem, usługi 
przewozu koleją oraz usługi 
dostaw gazu mają dużo 
wyższe lokaty niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Kredyty, kredyty 
hipoteczne i karty 
kredytowe, usługi telefonii 
komórkowej, usługi z 
zakresu konserwacji i 

MPI Słowacji (SK) w podziale na rynki

62,9

63,5

66,6

68,8

69,7

71,8

72,0

72,1

72,1

73,0

74,0

74,5

74,5

74,7

74,8

75,0

75,0

75,4

75,7

76,2

76,5

76,8

77,2

77,2

77,3

77,4

77,5

78,1

78,1

78,7

79,1

79,1

79,3

80,0

80,1

80,3

80,4

80,5

80,7

80,8

81,0

81,1

81,3

81,6

81,9

82,5

82,6

82,8

85,1

89,2

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Samochody używane

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Odzież i obuwie

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Usługi prawne i księgowe

M ięso i produkty mięsne

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Usługi telefonii komórkowej

Bieżące rachunki bankowe

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Usługi internetowe

Ubezpieczenia domu

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Warzywa i owoce

Kawiarnie, bary i restauracje

Ubezpieczenia pojazdów

M eble i wyposażenie

Produkty rekreacyjne

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Nowe samochody

Usługi zaopatrzenia w wodę

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Usługi przewozów lotniczych

Inne produkty spożywcze

Lekarstwa wydawane bez recepty

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Napoje alkoholowe

Usługi przewozu koleją 

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Usługi stomatologiczne

Zakwaterowanie wakacyjne

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Usługi pogrzebowe

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Paliwa

Napoje bezalkoholowe

Usługi telefonii stacjonarnej

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

Usługi dostaw gazu

Usługi pocztowe

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Książki, magazyny i gazety

MPI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni 

do 
wysokiego

Wskaźnik 
średni 

do niskiego

Niski 
wskaźnik

 

Na Słowacji żaden 
rynek nie zajął w 
rankingu krajowym 
lokaty znacznie niższej 
w porównaniu z 
ogólnym rankingiem 
UE. 

Jednakże odzież i 
obuwie, mięso i 
produkty mięsne, usługi 
w zakresie 
przeprowadzek i 
magazynowania, 
wyjazdy i wycieczki 
zorganizowane, 
produkty do konserwacji 
domu i ogrodu, usługi w 
zakresie wypożyczania 
pojazdów, 
ubezpieczenia 
pojazdów, meble i 
wyposażenie, produkty 
rekreacyjne, usługi 
przewozów lotniczych, 
napoje alkoholowe, 
małe urządzenia 
gospodarstwa 
domowego, 
zakwaterowanie 
wakacyjne oraz usługi w 
zakresie sportu i 
wypoczynku to rynki 
plasujące się na 
niższych pozycjach niż 
w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 

Z drugiej strony usługi 
w zakresie dostaw 
energii elektrycznej, 
usługi przewozu koleją, 
usługi przewozu 
tramwajem, autobusem i 
metrem, usługi telefonii 
stacjonarnej oraz usługi 
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naprawy pojazdów, 
ubezpieczenia domu, 
ubezpieczenia pojazdów, 
paliwa oraz usługi 
pocztowe osiągnęły w 
rankingu krajowym wyższe 
pozycje niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

dostaw gazu znajdują się 
w rankingu krajowym na 
znacznie wyższych 
pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Usługi internetowe, 
usługi zaopatrzenia w 
wodę, paliwa oraz 
usługi pocztowe również 
zajmują lokaty wyższe 
niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 
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MPI Zjednoczonego Królestwa (UK) w podziale na rynki

68,6

74,3

74,6

74,9

75,1

75,3

75,3

76,1

76,4

76,6

76,7

77,1

77,1

77,4

77,5

77,6

77,6

77,7

77,7

77,9

78,6

78,6

78,7

79,3

79,4

79,7

79,7

79,8

79,9

80,0

80,0

80,2

80,2

80,3

80,6

80,7

80,8

80,9

81,0

81,0

81,1

81,2

81,3

81,3

81,6

82,1

82,2

82,2

82,7

83,2

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Samochody używane

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Usługi dostaw gazu

Usługi prawne i księgowe

Usługi internetowe

Usługi przewozu koleją 

Usługi telefonii komórkowej

Usługi telefonii stacjonarnej

Nowe samochody

Bieżące rachunki bankowe

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Ubezpieczenia pojazdów

Ubezpieczenia domu

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Usługi zaopatrzenia w wodę

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Usługi przewozów lotniczych

Kawiarnie, bary i restauracje

Paliwa

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Usługi stomatologiczne

Usługi pocztowe

Zakwaterowanie wakacyjne

Odzież i obuwie

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Usługi w zakresie hazardu i loterii

M eble i wyposażenie

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

Inne produkty spożywcze

Usługi pogrzebowe

Produkty rekreacyjne

M ięso i produkty mięsne

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Lekarstwa wydawane bez recepty

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Napoje bezalkoholowe

Warzywa i owoce

Chleb, płatki zbożowe, ryż i makaron

Książki, magazyny i gazety

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Napoje alkoholowe

MPI

Wysoki 
wskażnik

Wskaźnik 
średni 

do 
wysokiego

Wskaźnik 
średni do 
niskiego

W Zjednoczonym Królestwie 
nowe samochody i usługi z 
zakresu pielęgnacji ciała 
znajdują się w rankingu 
krajowym na znacznie niższych 
pozycjach niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE.  

Usługi z zakresu konserwacji i 
naprawy pojazdów, usługi 
dostaw gazu, usługi przewozu 
koleją, usługi telefonii 
stacjonarnej, ubezpieczenia 
pojazdów, usługi w zakresie 
wypożyczania pojazdów, usługi 
przewozów lotniczych, usługi 
stomatologiczne, usługi 
pocztowe, zakwaterowanie 
wakacyjne oraz usługi w 
zakresie sportu i wypoczynku 
również znalazły się na 
niższych pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Odzież i obuwie, mięso i 
produkty mięsne oraz warzywa 
i owoce znajdują się na 
znacznie wyższych pozycjach 
niż w odpowiednim ogólnym 
rankingu UE.  

Kredyty, kredyty hipoteczne i 
karty kredytowe, usługi w 
zakresie dostaw energii 
elektrycznej, usługi z zakresu 
konserwacji i poprawy 
jakości domu i ogrodu, usługi 
zaopatrzenia w wodę, 
produkty do konserwacji 
domu i ogrodu, usługi w 
zakresie hazardu, inne 
produkty spożywcze, 
produkty rekreacyjne, 
lekarstwa wydawane bez 
recepty oraz produkty 

MPI Norwegii (NO) w podziale na rynki

65,6

67,2

67,7

67,7

70,2

71,4

71,5

72,0

73,0

73,1

73,6

73,7

73,8

74,0

74,2

75,3

75,6

75,7

75,7

75,8

75,9

76,0

76,2

76,4

76,5

76,6

76,7

76,8

77,1

77,3

77,4

77,4

77,5

77,7

77,8

78,0

78,2

78,8

78,9

78,9

79,8

80,7

81,1

81,2

81,2

81,8

82,5

82,9

83,4

84,6

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Inwestycje bankowe, emerytury i produkty ubezpieczeniowe

Usługi z zakresu handlu nieruchomościami

Usługi internetowe

Samochody używane

Usługi z zakresu konserwacji i poprawy jakości domu i ogrodu

Usługi telefonii komórkowej

Usługi w zakresie przeprowadzek i magazynowania

Usługi prawne i księgowe

Kawiarnie, bary i restauracje

Produkty z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Produkty kosmetyczne i higieniczne

Usługi z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów

Usługi przewozu koleją 

Usługi telefonii stacjonarnej

Usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej

Produkty do konserwacji domu i ogrodu

Kredyty, kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Warzywa i owoce

Usługi w zakresie hazardu i loterii

Odzież i obuwie

Usługi przewozu tramwajem, autobusem i metrem

Ubezpieczenia domu

Inne urządzenia elektroniczne (poza TIK/rekreacyjnymi)

M ałe urządzenia gospodarstwa domowego

Usługi zaopatrzenia w wodę

Ubezpieczenia pojazdów

Usługi pocztowe

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

M ięso i produkty mięsne

Usługi w zakresie sportu i wypoczynku

Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów

Nowe samochody

Produkty rekreacyjne

M eble i wyposażenie

Bieżące rachunki bankowe

Wyjazdy i wycieczki zorganizowane

Inne produkty spożywcze

Lekarstwa wydawane bez recepty

Zakwaterowanie wakacyjne

Usługi dostaw gazu

Usługi przewozów lotniczych

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała

Książki, magazyny i gazety

Usługi stomatologiczne

Chleb, p łatki zbożowe, ryż i makaron

Usługi w zakresie kultury i rozrywki

Usługi pogrzebowe

Paliwa

Napoje bezalkoholowe

Napoje alkoholowe

MPI

Wysoki 
wskaźnik

Wskaźnik 
średni do 
wysokiego

Wskaźnik średni 
do niskiego

W Norwegii jedynie rynek 
produktów 
kosmetycznych i 
higienicznych zajął 
znacznie niższą pozycję 
niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE.  

Usługi w zakresie 
przeprowadzek i 
magazynowania, 
kawiarnie, bary i 
restauracje, produkty z 
zakresu technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych (TIK), 
warzywa i owoce, inne 
urządzenia elektroniczne, 
małe urządzenia 
gospodarstwa domowego, 
usługi w zakresie sportu i 
wypoczynku, usługi z 
zakresu pielęgnacji ciała 
oraz książki, magazyny i 
gazety znajdowały się w 
rankingu krajowym na 
niższych pozycjach niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Bieżące rachunki 
bankowe, usługi dostaw 
gazu oraz paliwa miały 
dużo wyższe lokaty niż w 
odpowiednim ogólnym 
rankingu UE. 

Usługi w zakresie dostaw 
energii elektrycznej, 
kredyty, kredyty 
hipoteczne i karty 
kredytowe, odzież i 
obuwie, usługi 
zaopatrzenia w wodę, 
mięso i produkty mięsne, 
wyjazdy i wycieczki 
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kosmetyczne i higieniczne 
również osiągnęły w 
rankingu krajowym wyższe 
pozycje niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 

zorganizowane, usługi 
stomatologiczne oraz 
usługi pogrzebowe 
zajmowały w rankingu 
krajowym wyższe pozycje 
niż w odpowiednim 
ogólnym rankingu UE. 

 


