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DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI 

Pentru o mai bună funcționare a piețelor în interesul consumatorilor 
A patra ediție a tabloului de bord al piețelor de consum 

1. CONTEXT 

Inovarea și creșterea eficienței sunt esențiale pentru menținerea și îmbunătățirea avantajului 
concurențial al UE.  

Politica de protecție a consumatorilor poate juca un rol important atât în stimularea inovării, cât 
și a eficienței. Aplicarea efectivă a drepturilor consumatorilor susține și poate, în anumite cazuri, 
să restabilească încrederea în piețe. Consumatorii responsabilizați, care pot înțelege alegerile tot 
mai complexe care le sunt oferite, pot recompensa cei mai eficienți și inovatori producători și 
furnizori. Dimpotrivă, piețele unde drepturile consumatorilor nu sunt protejate și unde 
consumatorilor le este greu să identifice și să compare calitatea și prețurile pot experimenta 
prejudicii aduse consumatorilor, pierderea încrederii și reducerea stimulentelor pentru 
îmbunătățirea calității și pentru eficiență.  

Un studiu recent a arătat că pierderile raportate de consumatorii europeni, ca urmare a 
problemelor pentru care au avut motiv să se plângă sunt estimate a reprezenta aproximativ 0,3 % 
din PIB-ul UE1. 

În cazul în care sunt informați și încrezători, consumatorii din Europa pot fi atuul ei în 
transformarea economiei noastre. 

Monitorizarea pieței, desfășurată astfel încât să analizeze cât de bine funcționează economia din 
punctul de vedere al consumatorilor și să identifice sectoarele în care sunt posibile îmbunătățiri 
ale eficienței poate orienta politica către domenii în care poate plăti cele mai mari dividende.  

Prin urmare, Comisia a elaborat tabloul de bord al piețelor de consum pentru a monitoriza 
regulat modul în care piața unică funcționează în relația cu consumatorii.  

Tabloul de bord este un instrument de diagnosticare esențial pentru punerea în aplicare a 
strategiei UE 20202 care recunoaște că:  

„Pentru a orienta piața unică în direcția îndeplinirii obiectivelor strategiei Europa 2020, este 
nevoie de piețe funcționale și conectate în mod adecvat, în cadrul cărora concurența și accesul 
consumatorilor să stimuleze creșterea și inovarea.”  

Raportul Monti3 privind piața unică subliniază, de asemenea, că „Consumatorii și bunăstarea 
acestora ar trebui să se situeze în centrul următoarei etape a pieței unice.”  

                                                 
1 Eurostat EB73.3 – în viitor 
2 COM(2010) 2020 
3 O nouă strategie pentru piața unică - mai 2010 
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De asemenea, agenda digitală pentru Europa4 a identificat necesitatea de a responsabiliza 
consumatorii: „comparabilitatea prețurilor de consum (de exemplu prin etalonarea 
performanțelor, testarea produselor sau prin intermediul site-urilor de comparare a prețurilor) 
poate fi ameliorată pentru a stimula concurența și a consolida protecția consumatorului.” 

De asemenea, tabloul de bord este esențial pentru identificare modului de a pune în practică 
angajamentul luat de președintele Barroso „de a garanta că beneficiile pieței interne ajung la 
consumatorul final.5” 

Tabloul de bord este destinat să indice piețele care au cel mai mare risc de proastă funcționare a 
pieței de consum. Vor urma studii aprofundate ale piețelor problematice, pentru a analiza 
problemele și a identifica soluțiile.  

Deși fiecare piață are propriile sale caracteristici unice, este necesar să se compare diferite piețe 
pentru a înțelege perspectiva consumatorilor europeni. În studiile aprofundate se va ține cont pe 
deplin de caracteristicile individuale ale fiecărei piețe. 

Proasta funcționare a pieței de consum se caracterizează prin existența prejudiciilor aduse 
consumatorilor, care pot să apară chiar și în piețe foarte concurențiale. Piețele de consum pot să 
sufere din cauza proastei funcționări provocate nu numai de practici anticoncurențiale, ci și de 
incapacitatea comercianților de a respecta legile destinate să protejeze consumatorii împotriva 
fraudei, a publicității înșelătoare sau frauduloase, a practicilor comerciale neloiale și a clauzelor 
contractuale abuzive. În plus, pentru multe produse și servicii, informațiile complexe sau 
voluminoase care sunt greu de înțeles îi împiedică pe consumatori să ia decizii în cunoștință de 
cauză. De exemplu, mai mult de o treime din consumatorii europeni spun că au dificultăți în a 
compara ofertele de la diferiți furnizori de diferite servicii financiare6.  

Schimbările au un rol pozitiv în stimularea concurenței pe piață, iar schimbările mai dese sunt 
legate de creșteri mai puțin frecvente ale prețurilorError! Bookmark not defined.. Cu toate acestea, 
frecvența schimbărilor are tendința să fie destul de redusă pentru multe servicii. 

2. TABLOUL DE BORD 

Tabloul de bord este alcătuit dintr-o serie de indicatori. 

PLÂNGERI 

Faptul că există un efort din partea consumatorilor de a depune plângeri și faptul că acestea sunt 
împărtășite de mai mulți consumatori este indicatorul cel mai mult utilizat pentru proasta 
funcționare a pieței de consum.  

Datele privind plângerile sunt colectate de autoritățile publice din toate statele membre, însă nu 
sunt armonizate și, astfel, nu permit comparația între piețe sau țări. Prin urmare, Comisia a 
adoptat, în mai 2010, o recomandare privind utilizarea unei metode armonizate de clasificare și 
raportare a plângerilor și cererilor de informații din partea consumatorilor7. Se așteaptă ca 
această metodologie să furnizeze date privind plângerile comparabile, începând cu 2011. Pe 

                                                 
4 COM(2010) 245 final 
5 Orientări politice pentru următoarea Comisie - José Manuel Barroso 
6 EB FL243 –2009 
7 C(2010)3021 final 
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lângă faptul că indică piețele care au cel mai mare număr de plângeri, datele vor indica, de 
asemenea, probleme comune în toate piețele.  

ANCHETA DE MONITORIZARE A PIEȚEI 

Ancheta de monitorizare a pieței8 este o realizarea de pionierat. Ea oferă opinii comparabile ale 
consumatorilor, pentru 27 de țări plus Norvegia, pentru 50 de piețe de consum, care acoperă mai 
mult de 60 % din bugete (nu acoperă locuințele, majoritatea produselor și serviciilor medicale 
sau educația). Anchete similare s-au desfășurat anterior numai la nivel național sau pentru un 
număr redus de piețe. În plus, ancheta s-a desfășurat numai cu consumatori care au avut 
experiență de cumpărare recentă cu privire la fiecare piață, garantând că reflectă experiențe 
pertinente și nu opinii neinformate. Ancheta se va repeta în viitor, făcând posibilă urmărirea 
progresului de-a lungul timpului. Deși nu reflectă toate aspectele funcționării pieței, dat fiind 
faptul că bunăstarea consumatorilor este rezultatul dorit al piețelor, opiniile consumatorilor sunt, 
într-un fel, testul de foc privind buna funcționare a unei piețe. Astfel de opinii, sunt, de 
asemenea, utilizate în mare măsură de întreprinderi și, prin urmare, oferă o imagine grăitoare, 
chiar dacă este incompletă, a proastei funcționări a pieței.  

În scopul de a garanta reprezentativitatea, ancheta a utilizat selecția aleatorie. Interviurile prin 
telefon au avut loc, între martie și mai 2010, pe un eșantion de 500 de cetățeni din fiecare stat 
membru al UE (250 pentru Malta, Cipru și Luxemburg) pentru fiecare piață. Rezultatele de la 
nivelul UE se bazează pe un nivel de încredere de 95 % și sunt incluse în cadrul unui interval de 
încredere de până la aproximativ 0,85 %. 

Ancheta se referă la cinci dimensiuni esențiale ale piețelor de consum: comparabilitate, 
încredere, probleme și plângeri, satisfacție și schimbare.  

Indicatorul referitor la „comparabilitate” măsoară capacitatea consumatorilor de a compara 
produse și servicii oferite de întreprinderi și, implicit, se referă atât la preț, cât și la calitate. În 
piețele cu comparabilitate ridicată, consumatorii vor face cele mai bune alegeri și vor 
recompensa inovarea și eficiența, în timp ce piețele cu comparabilitate redusă indică, mai 
probabil, o proastă alocare a resurselor. Dacă consumatorii nu sunt în măsură să își maximizeze 
bunăstarea făcând alegeri informate, atunci până și eficiența piețelor concurențiale va fi 
subminată.  

Indicatorul referitor la „încredere” măsoară gradul în care consumatorii au încredere că 
întreprinderile respectă legislația privind protecția consumatorilor. Acesta indică sectoarele în 
care încrederea consumatorilor trebui să fie consolidată, de exemplu prin creșterea transparenței 
pentru consumatori sau o mai bună aplicare. Piețele unde consumatorii au puțină încredere în 
faptul că operatorii de pe piață respectă legea vor avea tendința, de asemenea, să penalizeze 
comercianții cinstiți și, în cele din urmă, vor conduce la ieșirea consumatorilor de pe piață.  

Indicatorul referitor la „satisfacția” consumatorilor indică dacă piețele se ridică la înălțimea 
dorințelor consumatorilor, oferind indici potențiali privind dimensiunile altor neconcordanțe care 
nu sunt evidențiate de indicatori specifici.  

                                                 
8 Raportul integral al anchetei de monitorizare a pieței este disponibil pe site-ul internet al DG SANCO: 

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm. Un tablou de bord care furnizează acces ușor la 
rezultate este disponbil la adresa https://insight.gfk.com 

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm
https://insight.gfk.com/
https://insight.gfk.com/
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Indicatorul referitor la „probleme” indică aspecte care nu apar în statisticile tradiționale ale 
plângerilor. „Plângerile” și problemele combinate indică gravitatea problemelor și a posibilelor 
prejudicii aduse consumatorilor, incluzând atât frecvența problemelor, cât și plângerile.  

„Schimbarea” indică nivelul de alegere și de posibilitate a consumatorilor de a exercita această 
alegere. Nivelurile reduse ale schimbării reale și dificultatea percepută de a efectua schimbarea 
reprezintă o cauză de îngrijorare și, în sectoarele liberalizate, riscă să neutralizeze beneficiile 
procesului de liberalizare. Piețele fără schimbare ar putea prezenta bariere în calea celor nou-
intrați, ceea ce aduce prejudicii concurenței. În același timp, schimbarea este legată de inovarea 
pieței, conștientizarea consumatorilor, schimbarea adresei sau a situației personale, etc. 

Deși ancheta este comparabilă pentru toate cele 50 de piețe, întrebările au fost adaptate pentru a 
reflecta:  

• numele specific al fiecărei piețe,  

• diferențele dintre produse și servicii,  

• termenele limită specifice pentru fiecare piață,  

• frecvența utilizării și a apariției (de exemplu, apariția problemelor se va baza pe „ultima 
ocazie” pentru unele produse sau pe „de câte ori” într-o perioadă de timp dată pentru piețele 
de servicii continue).  

Răspunsul este specific fiecărui tip de întrebare:  

• Răspunsul pentru „comparabilitate”, „încredere”, „satisfacție” și „perceputa ușurință a 
schimbării” s-a bazat pe o scală de la 0 (cel mai puțin) la 10 (cel mai mult).  

• Pentru întrebarea referitoare la „probleme” s-a utilizat un răspuns „da/nu” pentru piețele de 
produse, în timp ce respondenților li s-a cerut numărul exact de probleme într-un termen 
limită dat pentru servicii. 

• Pentru întrebarea referitoare la „plângeri”, existau 5 răspunsuri diferite pentru a indica la cine 
a reclamat consumatorul.  

• Întrebarea referitoare la „schimbarea reală” are 3 răspunsuri diferite, caracterizând tipul de 
comportament al schimbării: (i) servicii/produse schimbate dar care au rămas la același 
prestator/furnizor, (ii) furnizor/prestator schimbat sau (iii) fără schimbare. 

Răspunsul „Nu știu” nu a fost disponibil deoarece, pe baza screening-ului inițial, respondenții au 
primit numai întrebări despre o piață în legătură cu care au indicat că au experiență.  

Li s-a solicitat respondenților să aibă experiență în timpul ultimului an, în timp ce unele piețe, 
care sunt utilizate mai puțin frecvent, au avut un termen limită mai mare: 2 ani pentru produsele 
pentru „menaj și grădinărit” și serviciile „de întreținere a casei și grădinii”, de exemplu instalații, 
covoare, zugrăvire/vopsire și grădinărit, toate cele trei categorii de servicii bancare, 
electrocasnicele mari (de exemplu aragaze, frigidere, radiatoare, aspiratoare) și serviciile de 
închiriere vehicule; 3 ani pentru autoturismele noi și la mâna a doua, serviciile imobiliare, 
„serviciile legale și contabile (notariale, de avocatură, ...)”, pompele funebre, precum și 
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„serviciile de colectare și depozitare.” S-a utilizat o întrebare de screening pentru a selecționa 
numai respondenții care au realizat achiziții în cadrul fiecărei piețe.  

Unele întrebări nu au fost puse în câteva țări în care unele piețe nu există sau unde există un 
monopol care face ca întrebarea referitoare la schimbare să nu fie relevantă.  

S-a calculat un indice compus bazat pe rezultatele anchetei. Indicatorul de performanță a pieței 
(IPP) cuprinde: „comparabilitate”, „încredere”, „probleme și plângeri” și „satisfacție”. Un indice 
suplimentar (IPPS - Indicatorul de performanță a pieței, inclusiv schimbarea) se calculează 
pentru 11 piețe unde sunt disponibile date privind schimbarea. S-a presupus că toate 
componentele acestor doi indici ar trebui să fie luate în considerare în mod egal.  

Pentru componentele referitoare la „comparabilitate”, „încredere” și „satisfacție”, scorul s-a 
calculat luând media răspunsurilor tuturor respondenților.  

Scorul componentei referitoare la „probleme și plângeri” se calculează luând în considerare, în 
același timp, răspunsurile la întrebările referitoare la probleme și plângeri: 

• În cazul în care un respondent nu a avut nicio problemă (și prin urmare, automat, nu a primit 
întrebarea referitoare la plângeri), un scor de 10 a fost atribuit acestei componente.  

• În cazul în care un respondent a avut o problemă, însă nu s-a plâns, un scor de 5 a fost atribuit 
acestei componente.  

• În cazul în care un respondent a avut o problemă și s-a plâns, scorul a depins de destinatarul 
plângerii: un scor de 3 când s-a plâns prietenilor, familiei, rudelor; un scor de 2 când s-a plâns 
unui distribuitor/furnizor; un scor de 2 când s-a plâns unui producător; un scor de 0 când s-a 
plâns unui organism de tratare a plângerilor terț. Acest răspuns reflectă gravitatea problemei 
astfel cum a fost trăită de consumator. 

Scorul pentru întrebarea referitoare la „schimbare” se calculează luând în considerare, în același 
timp, răspunsurile la cele două întrebări referitoare la schimbare (schimbarea reală și perceputa 
ușurință a schimbării): 

• În cazul în care un respondent nu a efectuat schimbarea (întrebarea referitoare la schimbarea 
reală) și a indicat un anumit nivel al perceputei ușurințe a schimbării, scorul total pentru 
această componentă este egal cu nivelul indicat al perceputei ușurințe a schimbării. 

• În cazul în care un respondent nu a schimbat și a indicat un anumit nivel al perceputei ușurințe 
a schimbării, scorul total pentru această componentă este egal cu 10 plus nivelul indicat al 
perceputei ușurințe a schimbării împărțit la 2.  

PREȚURI 

Împreună cu o ofertă mai variată și o calitate mai mare, promisiunea de prețuri mai mici prin 
integrare este unul din cele mai importante beneficii pe care piața unică le prezintă cetățenilor 
europeni. Lipsa de convergență a prețurilor este un indicator important al fragmentării pieței 
unice. Cu toate acestea, costurile locale, factorii legați de transport și de logistică, impactul 
cererii locale, cultura și gusturile trebuie, de asemenea, să fie luate în considerare în mod 
corespunzător.  
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Analiza datelor referitoare la preț din tabloul de bord se bazează pe prețuri ale produselor 
comparabile și reprezentative din țări ale UE. Analiza se bazează pe măsurile standard de 
diferențiere a prețurilor (coeficientul de variație) în legătură cu gradul de ajustare a prețurilor la 
nivelul local al cheltuielilor totale legate de consum (și anume, corelarea dintre prețuri și 
„consumul individual real”) care este un mod de a măsura puterea de cumpărare a 
consumatorilor. Prin urmare, necesitatea de a ancheta în continuare este cea mai mare în acele 
sectoare în care prețurile par să fie mult diferite în toate țările UE, fără să reflecte diferitele 
niveluri ale puterii de cumpărare din țările respective.  

S-au înregistrat progrese de la ultimul tablou de bord; cu toate acestea, datele referitoare la preț 
prezentate în prezentul tablou de bord sunt, în continuare, incomplete și provin din surse diferite, 
cu 19 piețe, din 50, fiind reprezentate într-o anumită măsură, deoarece colectarea de date 
comparabile privind nivelurile detaliate de prețuri privind consumatorii în cadrul pieței unice nu 
a fost, până în 2008, considerată prioritate statistică. Această sarcină importantă este, de 
asemenea, destul de complexă. Eurostat și birourile naționale de statistică lucrează acum pentru a 
colecta mai multe date referitoare la preț.  

3. REZULTATELE MONITORIZĂRII PIEțEI DE CONSUM 

ANCHETA DE MONITORIZARE A PIEȚEI 

3.1. Indicatorul de performanță a pieței (IPP) 

Clasificarea sectoarelor, bazată pe Indicatorul de performanță a pieței (IPP), precum și pe 
componentele individuale, este prezentată la nivelul UE în următoarele grafice. Clasificările 
naționale bazate pe IPP sunt indicate în anexa II.  

Figura 1 prezintă scorul IPP, la nivelul UE 27, pentru fiecare din cele 50 de piețe de consum. 
Scorurile IPP mai mici indică o posibilă proastă funcționare a pieței specifice din punctul de 
vedere al consumatorului. Figura 1 ia în considerarea dimensiunea populației din fiecare țară. 
Acest fapt înseamnă că rezultatele statelor membre mari au o influență mai mare asupra 
rezultatului decât rezultatele statelor membre mici și, prin urmare, reflectă opiniile 
consumatorilor europeni în ansamblu. 
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Figura 1: Indicatorul de performanță a pieței (IPP) - țări luate în considerare în funcție de populație 
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Sursă: Ancheta de monitorizare a pieței 

Figura 2 prezintă IPP-ul la nivelul UE 27, acordând, concomitent, aceeași importanță fiecărei 
țări. Acest aspect oferă o imagine mai clară a măsurii în care problemele sunt partajate între 
statele membre, indiferent de dimensiune.  

Figura 2: Indicatorul de performanță a pieței (IPP) - țări luate în considerare în mod egal  
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Sursă: Ancheta de monitorizare a pieței 

Comparația acestor cifre indică faptul că unele sectoare au rezultate cu mult mai slabe în statele 
membre mai mari decât în ansamblu în cadrul UE. Acesta este cazul pentru serviciile feroviare9 
(10 locuri mai jos în graficul cu clasificarea în funcție de populație), combustibili și asigurările 
pentru vehicule (9 locuri mai jos), serviciile de telefonie fixă (6 locuri mai jos), serviciile de 
transport aerian (5 locuri mai jos), precum și serviciile poștale (5 locuri mai jos).  

 
Piețele care, în mod consecvent, au cele mai mici scoruri IPP în cadrul ambelor clasificări sunt:  

Piețe de servicii 

IPP pentru țările UE 27 
luate în considerare în 
funcție de populație 

IPP pentru țările UE 27 
luate în considerare în mod 
egal 

Investiții bancare, pensii și produse 
financiare  65,3 66,3 

Servicii imobiliare 68,1 67,8 

Servicii internet 69,9 71,2 

Servicii feroviare 70,8 74,8 

 

Piețe de produse 

IPP pentru țările UE 27 
luate în considerare în 
funcție de populație 

IPP pentru țările UE 27 
luate în considerare în mod 
egal 

Autoturisme la mâna a doua  70,6 69,4 

Îmbrăcăminte și încălțăminte 75,6 74,4 

Carne și produse din carne 76,7 75,9 

Produse pentru menaj și grădinărit 76,9 76,4 

 

Analiza piețelor de consum ia în considerare importanța fiecărei piețe în bugetul de familie. 
Figura 3 arată indicatorul IPP în funcție de datele din ancheta bugetelor de familie10 (ABF) care 
indică procentul de cheltuieli al consumatorilor. Pentru unele piețe, cifra ABF ar putea să pară 
mică: de exemplu, pentru împrumuturi și ipoteci, deoarece cifrele reprezintă numai costurile și 
taxele administrative, cu excepția rambursării împrumutului. De asemenea, există unele piețe 
care, în ciuda cotei lor reduse în ceea ce privește cheltuielile, au un impact major asupra 
venitului familiei (investiții bancare, pensii și produse financiare; agenți imobiliari; împrumuturi, 
ipoteci și carduri de credit) 

                                                 
9 În mod clar, în compararea IPP-urilor în cadrul piețelor, ar trebui să se ia în considerare, de asemenea, 

faptul că, în cazul unor servicii publice (de exemplu, serviciile feroviare), calitatea poate fi doar parțial 
legată de furnizori și este, de asemenea, influențată de infrastructură. 

10 Cifrele Eurostat pentru 2005 și estimările pentru categoriile lipsă 
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Figura 3: IPP (indicatorul de performanță a pieței) și ABF (ancheta bugetelor de familie)  
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Sursă: Ancheta de monitorizare a pieței, date Eurostat, estimări 
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Există o tendință clară către o clasificare a IPP mai sus în cadrul piețelor în care consumatorii 
cheltuiesc mai mulți bani. În același timp, pierderea potențială pentru consumatori, din cauza 
proastei funcționări a pieței, este mai ridicată în cadrul piețelor în care consumatorii cheltuiesc o 
parte mai mare din bugetul lor în comparație cu piețele în care cheltuiesc mai puțin. 

3.2. Indicatorul de performanță a pieței, inclusiv schimbarea (IPPS) 

Indicatorul referitor la schimbare este disponibil pentru 11 din cele 50 de piețe de consum 
incluse în monitorizare. Indicatorul de performanță a pieței, inclusiv schimbarea (IPPS) este 
prezentat în continuare. Indicele IPPS se calculează pe baza tuturor celor 5 dimensiuni (inclusiv 
schimbarea) pentru cele 11 piețe pentru are sunt disponibile date privind schimbarea. Toate 
componentele au importanță egală. 

Figura 4: IPPS (Indicatorul de performanță a pieței, inclusiv schimbarea)  
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Sursă: Ancheta de monitorizare a pieței 

 
Serviciile de gaz și electricitate sunt piețele pentru care indicatorul referitor la schimbare duce la 
cea mai semnificativă scădere a IPPS.  
 

3.3. Comparabilitate 

Deși, în ansamblu, 52 % din consumatorii din UE consideră că este ușor să compare produse și 
servicii (scoruri de 8 la 10), 12 % consideră comparabilitatea destul de dificilă (scoruri de 0 la 4).  
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Figurile 5-9 arată componentele indicatorilor IPP/IPPS. Ele includ procentul de respondenți care 
împărtășesc o anumită perspectivă și scorul mediu pentru fiecare piață pe o scală de la 0 (cel mai 
puțin) la 10 (cel mai mult). 

Figura 5: Comparabilitate 
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Sursă: Ancheta de monitorizare a pieței 

Există o legătură clară între clasificarea indicatorului referitor la comparabilitate și rezultatele 
globale ale IPP. Cu toate acestea, există unele piețe în care comparabilitatea pare să ridice mai 
puține probleme (de exemplu, cea a autoturismelor la mâna a doua, a serviciilor de pariuri și 
loterie). De asemenea, exisă piețe a căror situație în ceea ce privește comparabilitatea este 
semnificativ mai gravă, în comparație cu dimensiunile globale ale IPP. Pentru astfel de piețe (de 
exemplu, servicii dentare, medicamente ce nu necesită rețetă, pompe funebre), comparabilitatea 
este un aspect care ar putea fi ameliorat. În plus, deși se aplică produselor și serviciilor, 
indicatorul referitor la comparabilitate trebuie să fie luat în considerare cu prudență în cazul 
piețelor unde nu există concurență reală (de exemplu, servicii feroviare, servicii de transport cu 
tramvaiul, autobuzul și metroul). 
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Piețele unde consumatorilor le este cel mai greu să compare produse sau servicii sunt cea 
bancară, ale serviciilor de telefonie mobilă și fixă, a serviciilor de furnizare a apei, a serviciilor 
de gaz și electricitate și a aspectelor specifice locuințelor (servicii imobiliare, servicii legale și 
contabile, notariale, de avocatură, etc.). Posibile motive pentru acest aspect pot fi numărul limitat 
de furnizori; piețele aglomerate și fragmentate care necesită „expertiză tehnică” de care 
majoritatea consumatorilor nu dispun (locuințe, servicii financiare); evoluția tehnologică rapidă 
(servicii de telecomunicații) sau abundența, complexitatea, numărul ridicat de oferte și furnizori 
(servicii de telefonie mobilă, servicii bancare). 

3.4. Încredere 

14 % din consumatorii europeni nu au încredere în faptul că furnizorii sau distribuitorii respectă 
normele și reglementările care îi protejează (a se vedea figura 6). 

Figura 6: Încredere 

Pe o scală de la 0 la 10, în ce măsură aveți încredere în faptul că furnizorii respectă normele și 
reglementările care îi protejează pe consumatori?
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Sursă: Ancheta de monitorizare a pieței 
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Figura 6 indică faptul că clasificarea în funcție de „încredere” nu se aliniază, neapărat, cu 
clasificarea în funcție de IPP. Unele piețe, cum ar fi cele ale serviciilor poștale, ale serviciilor 
dentare sau ale pompelor funebre au rezultate mai bune. Serviciile legale și contabile, notariale, 
de avocatură, etc. au o evaluare medie pentru „încredere” și, în același timp, una negativă pentru 
„comparabilitate”. Aceste piețe sunt expuse în mod clar unui risc mai ridicat de probleme 
cauzate de informarea asimetrică. 

Consumatorii europeni nu au încredere, în special, în două piețe: cea a investițiilor bancare, a 
pensiilor și a produselor financiare și cea a mașinilor la mâna a doua. În aceste piețe, evaluările 
negative sunt egale cu cele pozitive sau chiar le depășesc. Lipsa de încredere a consumatorilor ar 
putea fi explicată, parțial, de actuala criză economică și financiară. Aceste rezultate ar putea fi 
explicate, de asemenea, prin lipsa de transparență și diferența dintre oferta în legătură cu care s-a 
făcut publicitate și rezultatele serviciului oferit. 

De asemenea, alte piețe indică rezultate slabe pentru „încredere”: serviciile de telecomunicații în 
general (serviciile de telefonie fixă, telefonie mobilă și serviciile internet), serviciile energetice 
(servicii de electricitate, gaz și combustibil), carnea și produsele din carne, îmbrăcămintea și 
încălțămintea și sectorul bancar (conturi curente bancare, ce includ cardurile de debit și produse 
de credit), serviciile feroviare și produsele pentru menaj și grădinărit. Existența reglementărilor 
pentru consumatori specifice sectorului sau evoluția tehnologică rapidă din unele piețe ar putea 
influența rezultatele. De exemplu, consumatorii pot să nu fie conștienți că unele servicii nu sunt 
responsabilitatea furnizorului lor. 

Piețele în care se are cel mai mult încredere sunt fie serviciile „personale” (serviciile de 
întreținere personală, de exemplu, coafeze, sauna, etc., serviciile dentare sau pompele funebre), 
aparatele electrocasnice (electrocasnice mici, de exemplu cafetiere, fiare de călcat sau mari, de 
exemplu aragaze, frigidere, radiatoare, aspiratoare) și categoriile aflate în „mișcare rapidă” (cum 
ar fi pâinea, orezul, pastele și cerealele sau cărțile, revistele și ziarele). Cele mai multe dintre 
aceste piețe sunt reglementate într-o măsură mai mică. Serviciile poștale sunt considerate, de 
asemenea, „parteneri de încredere” de către consumatorii europeni.  

3.5. Probleme 

11 % din consumatorii europeni din cele 50 de piețe care au făcut obiectul anchetei au spus că s-
au confruntat cu cel puțin o problemă. 

Figura 7: Probleme 
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Ați avut vreo problemă cu produsul/serviciul respectiv sau cu furnizorul produsului/serviciului respectiv 
despre care ați considerat că aveți un motiv legitim pentru a vă plânge?
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Sursă: Ancheta de monitorizare a pieței 

Clasificarea sectoarelor bazată pe apariția problemelor reflectă numai parțial clasificarea IPP 
globală deoarece un scor IPP pozitiv nu înseamnă neapărat un nivel redus al problemelor, și 
invers. 

Cu toate acestea, majoritatea piețelor care au un IPP redus au, de asemenea, un scor redus în ceea 
ce privește problemele cu care se confruntă consumatorii. 

Serviciile de transport aerian și autoturismele noi prezintă cea mai semnificativă scădere în ceea 
ce privește clasificarea lor bazată pe indicatorul referitor la probleme, prin comparație cu IPP. 
Unele din piețele care și-au ameliorat clasificarea sunt: serviciile de pariuri și loterie; 
combustibilii; asigurările pentru locuințe; serviciile de gaz; asigurările pentru vehicule. 

Serviciile de asigurare se clasifică, în general, mai bine în ceea ce privește apariția problemelor 
decât în ceea ce privește încrederea sau comparabilitatea. Același lucru se aplică serviciilor 
energetice. 
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3.6. Plângeri 

Întrebarea referitoare la plângeri indică faptul că, în ansamblu, unul din cinci consumatori nu s-a 
plâns, deși a avut un motiv legitim să facă acest lucru (după părerea sa). 

Majoritatea consumatorilor (58 %) au depus o plângere distribuitorului sau furnizorului de 
servicii. Numai 8 % din consumatori și-au adresat plângerea direct producătorului. 

O mare parte din consumatori (26 %) și-au împărtășit problema cu prieteni sau cunoștințe. Acest 
fapt confirmă importanța „viului grai” în răspândirea „experiențelor”. 

În cele din urmă, consumatorii au depus rar plângeri către părți terțe oficiale sau către organizații 
ale consumatorilor. Numai 8 % din ei au făcut acest lucru. 

Figura 8: Plângeri 
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Sursă: Ancheta de monitorizare a pieței 
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Nu există o legătură consecventă în cadrul tuturor piețelor între apariția problemelor și 
plângeri.  

Pentru articolele cu preț redus consumatorii au tendința, mai mult decât media, să nu depună 
plângere. Pentru articolele sau serviciile cu preț ridicat, consumatorii introduc o plângere mai 
sistematic și pentru anumite servicii esențiale, cum ar fi serviciile de telecomunicații sau 
conturile bancare (curente), consumatorii se plâng, de asemenea, destul de frecvent. Acest aspect 
ar putea, parțial, să fie legat de existența mai multor informații despre drepturile pe care le au și 
despre procedurile de depunere a plângerilor pentru anumite piețe, de numărul ridicat de 
contracte pentru un serviciu, de complexitatea acestora sau de importanța pe care le-o acordă 
consumatorii. 

În unele piețe, proporția problemelor este mare, în timp ce procentul consumatorilor care s-au 
plâns continuă să fie mic: servicii feroviare, servicii de transport cu tramvaiul, autobuzul și 
metroul, servicii de transport aerian și servicii legale și contabile, notariale, de avocatură, etc.) 
Acest fapt se poate explica prin existența barierelor reale sau percepute care îi împiedică pe 
consumatori să se plângă (complexitatea procedurii, absența deținerii de informații de către 
consumatori cu privire la drepturi și obligații etc.).  

3.7. Satisfacția globală 

Întrebarea referitoare la satisfacție măsoară satisfacția într-un mod care atenuează problemele 
legate de așteptările diferite din cadrul țărilor și de consumatori. 

Majoritatea consumatorilor (57 %) afirmă că piețele le oferă rezultatele dorite. În aproape 10 % 
din cazuri, consumatorii au senzația că piața nu se ridică la nivelul așteptărilor lor.  

Figura 9: Satisfacția globală  
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Pe o scală de la 0 la 10, în ce măsură produsele/serviciile oferite de diferiți furnizori sunt pe măsura 
așteptărilor dumneavoastră în ultima perioadă? 
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Sursă: Ancheta de monitorizare a pieței 

 
„Autoturismele noi” reprezintă piața a cărei poziție pe acest indicator crește cel mai mult în 
comparație cu clasificarea sa în funcție de IPP. 
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3.8. Schimbare 

85 % dintre consumatori nu au schimbat furnizorii sau serviciul pe care îl au cu furnizorul lor 
actual. Consumatorii pot să fie mulțumiți de produsele sau furnizorul lor actual, însă pot, de 
asemenea, să nu fie conștienți de posibilitatea de a schimba, pot să perceapă schimbarea ca un 
proces complex și care consumă timp/bani, fără nicio garanție că furnizarea serviciului sau a 
produsului va fi semnificativ mai bună în altă parte sau pot să arate „inerție”. În ceea ce privește 
consumatorii care au schimbat, 10 % au schimbat furnizorii, în timp ce 7 % au schimbat produse 
și servicii și au păstrat același furnizor.  

În cadrul celor 11 piețe în care au loc schimbări, nivelurile și tipurile de schimbări sunt destul de 
diverse. Acest lucru se aplică atât la nivelul UE, cât și la nivel național. Nivelurile globale ale 
schimbării sugerează un domeniu de aplicare considerabil pentru mai multe schimbări.  

Figura 10: Schimbarea reală11  
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Sursă: Ancheta de monitorizare a pieței 

„Investițiile bancare, pensiile și produsele financiare” și serviciile de telecomunicații (serviciile 
de telefonie mobilă, internetul și serviciile de telefonie fixă) sunt servicii care au înregistrat 
schimbări mai frecvente. Regulile specifice pentru portabilitatea numărului pot explica parțial 
clasificarea pe primele locuri a serviciilor de telecomunicații. 

                                                 
11 Perioada de schimbare pentru fiecare serviciu este disponibilă în ancheta de monitorizare a pieței, care se 

găsește la adresa http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm.  

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm
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Întrebarea următoare evaluează percepția consumatorilor privind ușurința schimbării. Mai puțin 
de jumătate (46 %) din consumatori percep schimbarea ca fiind (foarte) ușoară, 39 % sunt mai 
neutri și, în cele din urmă, dar nu mai puțin important, 15 % consideră că schimbarea este 
(foarte) dificilă. Rezultatele prezentate în continuare arată evaluarea atât a celor care au ales 
schimbarea, cât și a celor care nu au ales-o.  

Figura 11: Presupusa ușurință a schimbării 

Pe o scală de la 0 la 10, cât de dificil sau cât de ușor considerați că este să schimbați furnizorul?
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Sursă: Ancheta de monitorizare a pieței 

4. PREțURI  

Prețurile reprezintă un rezultat important pentru consumatori și un factor determinant major în 
contextul deciziilor acestora referitoare la achiziționare. În cadrul pieței unice divergența de 
prețuri dintre statele membre, care nu este explicată de nivelurile divergente ale puterii de 
cumpărare a consumatorilor, de preferințele consumatorilor, de taxele specifice produsului, de 
costurile locale poate oferi indicații bune privind nivelul de fragmentare al piețelor de consum.  

Au fost utilizate surse diferite pentru a colecta datele referitoare la preț prezentate în graficele 
următoare.  

Figura 12 prezintă pe axa sa orizontală cât de mult variază în UE prețurile diferitelor servicii. 
Axa verticală arată intensitatea corelației dintre modul în care țările UE sunt clasificate pe baza 
prețului fiecărui serviciu și modul în care țările UE sunt clasificate pe baza măsurării puterii de 
cumpărare a consumatorilor. O valoare de 1 pentru corelație înseamnă că clasificarea țărilor UE 
pe baza prețului unui serviciu este aceeași cu corelația pe baza consumului; o valoare de 0 
înseamnă că nu există nicio relație între cele două clasificări. 
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Figura 12: Prețurile serviciilor - variație în cadrul statelor membre și relația cu consumul 

Gaz <20GJ + taxe

Electricitate <1MWh fără taxe

Electricitate 1-2,5MWh fără taxe
Electricitate 2,5-5MWh fără taxe

Electricitate 5-15MWh fără taxe

Electricitate >15MWh fără taxe

Cont curent domestic mediu

Cont curent domestic activ

Internet 0,14-0,5Mb

Internet 0,5-1Mb

Internet 1-2Mb

Internet 2-4Mb

Internet 4-8Mb

Internet 8-20Mb

Internet 20+Mb

Gaz 20-200GJ + taxe

Gaz >200GJ +taxe

Gaz <20GJ fără taxe

Gaz 20-200GJ fără taxe

Gaz >200GJ fără taxe Electricitate <1MWh +taxeElectricitate 1-2,5MWh +taxe

Electricitate 2,5-5MWh +taxe

Electricitate 5-15MWh +taxe

Electricitate >15MWh +taxe

Cont curent domestic pasivMobil - preț pe minut

Telefon - coș compus

Telefon - utilizare redusă

Telefon - utilizare medie

Telefon - utilizare intensivă

Telefon - 10min locale

Poștă - scrisoare standard <20g intern

Poștă - scrisoare standard  <20g în interiorul UE
Plombare

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Coeficient de variație

C
or

el
ar

ea
 c

la
si

fic
ăr

ii 
di

nt
re

 „
co

ns
um

ul
 in

di
vi

du
al

 re
al

” 
pe

r p
er

so
an

ă 
și

 
pr

eț
ur

i

Împrumuturi pentru consum: -0,76
Împrumuturi imobiliare: -0,67

  

Sursă: tabelul 2 și cifre EUROSTAT
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Figura 12 și figura 13 arată că prețurile serviciilor, în general, indică o divergență mai mare în 
toate statele membre ale UE decât prețurile produselor. Acest fapt poate fi explicat parțial prin 
capacitatea mai scăzută de a fi comercializate referitoare la servicii. Atunci când se referă la 
anumite servicii, piețele care indică cea mai mare variabilitate par să includă serviciile internet, 
plombarea (servicii dentare) și conturile curente bancare, ce includ cardurile de debit. În cazul 
ultimelor două piețe, variabilitatea nu este legată de nivelul cheltuielilor referitoare la consum 
din țările UE. În ceea ce privește produsele, autoturismele indică o divergență scăzută datorită 
concurenței intense și a potențialului consolidat pentru comerțul transfrontalier, în urma aplicării, 
de către Comisie, a normelor privind concurența. Prețurile serviciilor de telecomunicații se 
bazează pe profiluri și pe prețuri medii. Ratele dobânzilor în cazul împrumuturilor pentru 
imobiliare sau pentru consum (ajustate în funcție de inflație) sunt corelate, în mod negativ, cu 
nivelurile de consum (de exemplu, împrumuturile par să fie mai scumpe în țările în care puterea 
de cumpărare a consumatorilor este mai scăzută și invers). Acest aspect poate reflecta parțial 
primele cu risc mai mare și costurile crescute ale finanțării care sunt tipice pentru țările care se 
dezvoltă mai rapid. Datele privind serviciile dentare sunt foarte limitate și, prin urmare, nu ar 
trebui să se tragă concluzii pe această bază. 
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Figura 13: Prețurile produselor - variație în cadrul statelor membre și relația cu consumul 
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IPOD Nano 3G: -0,43

  

Sursă: Tabelul 3 și cifre EUROSTAT 
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Figura 13 arată faptul că prețurile mașinilor înainte de impozitare au tendința să fie foarte 
similare în toate statele membre, indicând o convergență destul de strânsă la nivelul UE. Taxele 
sunt responsabile pentru variația care se adaugă. Prețurile produselor electrice au tendința să 
varieze mai mult, iar aspiratoarele variază cel mai mult în cadrul statelor membre. Prețurile 
produselor electronice cum ar fi televizoarele și playerele multimedia variază mult mai puțin în 
cadrul UE.  

Figura 14 indică prețurile furnizate de Eurostat în cadrul unui proiect de cercetare desfășurat cu 
birourile naționale de statistică. Se intenționează să se colecteze, în mod regulat, un număr 
suficient de prețuri ale produselor în scopul de a permite o evaluare a divergenței de prețuri și a 
fragmentării în piețele cu amănuntul. În cadrul proiectului din 2009, s-au colectat prețuri pentru 
91 de produse din care 79 (70 de produse și 9 servicii) au fost considerate suficient de 
comparabile din punct de vedere al utilizării. Ele indică o corelație foarte strânsă între prețurile 
lor și consum.  

Este necesar, în mod clar, să se extindă numărul de prețuri colectate în scopul de a acoperi toate 
cele 50 de sectoare incluse în activitatea de monitorizare a pieței.  

Datele au fost colectate ca proiect de cercetare și sunt experimentale. Ele provin din colectarea 
pentru calculare a indicilor armonizați ai prețurilor de consum, care vizează evaluarea evoluției 
prețurilor de-a lungul timpului, nu compararea nivelurilor prețurilor între țări. Produsele incluse 
în cadrul aceleiași descrieri generale a produsului nu sunt, astfel, neapărat comparabile în 
totalitate. În țări diferite pot fi selectate produse diferite, de exemplu, cele care sunt cele mai 
tipice pentru țara respectivă, iar produsele selectate pot, prin urmare, să fie de calitate diferită, 
pentru diferite mărci sau colectate în diferite tipuri de puncte de comercializare 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/methodology/prices_data_for_market_m
onitoring). 
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Figura 14: Prețurile Eurostat: variație în cadrul statelor membre și relația cu consumul 
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Ulei de măsline 1l: -0,15   

Sursă: Calcul bazat pe datele Eurostat (a se vedea tabelul 4).  



 

RO 32   RO 

5. PLÂNGERI  

În prezent, datele privind plângerile sunt disponibile numai pe baza metodologiilor existente de 
clasificare a plângerilor, care au tendința să varieze în mod semnificativ între țările UE. Datele 
următoare au fost furnizate de membrii Grupului de experți pentru piețele de consum și de 
autoritățile politicii de protecție a consumatorilor din țările UE și AELS. Datele reflectă numărul 
de plângeri ale consumatorilor colectate de părți terțe (autorități naționale, organe de 
reglementare, organizații ai consumatorilor, etc.)  

 
Figura 15: Plângeri ale consumatorilor per țară - 2009 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

AT BE BG CY CZ DK EE EL FI FR HU IE IT LT LV MT NL PL RO SE SI SK UK IC NO
0

100

200

300

400

500

600

total (grafic stânga) per 1 000 locuitori (grafic dreapta)

UK:843.000PL:671.000AT:485.000

  

Sursă: date furnizate de autorități naționale ale consumatorilor; pentru unele țări, cifrele includ întrebări și 
observații ale consumatorilor 

Unele țări ale UE (DE, ES, LU, PT) nu au trimis date privind plângerile la timp pentru 
publicarea tabloului de bord.  

Datele arată că organismele părților terțe de colectare a plângerilor din Regatul Unit, Polonia și 
Austria au colectat cel mai mare număr de plângeri. Totuși, aceste numere nu reflectă pur și 
simplu preponderența problemelor reale indicate de consumatori în cadrul pieței. Ele reflectă, de 
asemenea, eficacitatea organismelor de colectare a plângerilor, nivelul de responsabilizare a 
cetățenilor și dorința de a depune plângere atunci când se confruntă cu probleme. Prin urmare, 
este important să se analizeze plângerile împreună cu datele suplimentare în scopul de a 
determina dacă un număr ridicat de plângeri indică o proastă funcționare a pieței sau dacă 
reflectă numai succesul eforturilor politicii de protecție a consumatorilor.  

În continuare este prezentată o defalcare per sector a plângerilor raportate.  
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Figura 16: Plângeri ale consumatorilor per piață12 - 2009 
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6. SIGURANțĂ  

Datele din sondajul Eurobarometru arată că siguranța este unul din principalii factori 
determinanți ai alegerii consumatorilor, 50 % din consumatori considerând că siguranța este unul 
din aspectele care le influențează cel mai frecvent alegerile referitoare la achiziții în cazul 
articolelor nealimentare13.  

Deoarece datele privind siguranța prezentate în continuare se bazează pe o clasificare diferită 
față de sistemul clasificării consumului individual pe destinații utilizat în tabloul de bord, ele nu 
pot fi combinate într-un indicator comun. În timp util, datele privind plângerile consumatorilor 
vor acoperi, de asemenea, aspecte legate de siguranță, oferind o imagine mai clară a problemelor 
potențiale legate de siguranță în diferite piețe și permițând ca siguranța să fie integrată într-un 
indicator de proastă funcționare a pieței.  

Datele următoare sunt preluate din Baza de date europeană privind rănirile (European Injury 
Database - IDB) care prezintă statistici privind accidentele și rănirile colectate de spitale din 
statele membre. Aceste date sunt numai un eșantion al tuturor incidentelor privind siguranța care 
au loc anual în UE. În prezent, numai unele țări ale UE colectează statistici privind rănirile.  

 
Tabelul 1: Cifre privind siguranța din IDB (Baza de date europeană privind rănirile) 

Produsul implicat în rănire AT BE CY CZ DK EE DE LV MT NL SE 

Aeronavă sau mijloc de transport aerian 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Animal, plantă sau persoană 7,8% 18,6% 2,9% 14,9% 11,2% 39,4% 6,6% 13,4% 6,5% 4,0% 11,9% 

Aparat utilizat în principal în gospodărie 1,2% 1,4% 0,1% 0,9% 1,4% 0,4% 1,2% 0,4% 0,9% 1,0% 1,2% 

Construcție, component de construcție sau 23,5% 13,3% 3,6% 13,5% 17,4% 9,3% 12,6% 10,1% 21,1% 6,0% 21,2% 

                                                 
12 „Produse și servicii diverse” includ sectorul bancar și asigurările, „comunicare” include internetul, 

serviciile poștale și de telefonie. 
13 EB298 – Protecția consumatorilor pe piața internă, iunie 2008 
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Produsul implicat în rănire AT BE CY CZ DK EE DE LV MT NL SE 

montare aferentă 

Echipament utilizat în principal în activități 
sportive/recreative 

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

Foc, flacără, fum 0,1% 0,2% 0,0% - 0,1% 0,1% 0,2% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 

Mâncare, băutură 0,4% 1,8% 0,0% 0,2% 0,6% 0,2% 0,5% 0,4% 0,9% 1,3% 1,1% 

Mobilă/finisaje 3,5% 7,4% 0,5% 3,7% 2,9% 2,7% 4,1% 1,7% 2,5% 2,6% 2,1% 

Suprafața solului sau conformația suprafeței 1,0% 17,8% 0,3% 2,9% 1,4% 1,9% 22,2% 13,9% 3,8% 0,8% 3,0% 

Obiect/substanță fierbinte neclasificat(ă) în 
altă parte 

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

Produs pentru sugari sau copii 0,4% 1,2% 0,3% 1,2% 1,2% 0,4% 2,0% 0,2% 0,7% 0,3% 0,8% 

Articol în principal pentru uz personal 0,6% 2,1% 0,0% 0,3% 1,7% 0,3% 0,7% 0,2% 1,2% 1,2% 1,2% 

Vehicul terestru sau mijloc de transport 
terestru 

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

Material neclasificat în altă parte 36,1% 5,7% 0,3% 9,2% 19,7% 17,4% 5,4% 12,5% 18,0% 7,0% 24,5% 

Dispozitiv medical/chirurgical 0,0% 1,4% 0,0% - 0,5% - 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

Echipament mobil sau vehicul cu destinație 
specială 

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

Alte substanțe chimice nefarmaceutice 0,0% 0,5% 0,0% 0,1% 0,8% - 0,7% 0,2% 0,6% 0,3% 0,5% 

Alt(ă) obiect/substanță specificat(ă) 1,3% 3,2% 0,0% 1,3% 2,7% 0,6% 3,2% 2,3% 1,4% 2,5% 2,0% 

Substanțe farmaceutice de uz uman, precum 
medicamentele 

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

Instrumente, mașini, aparate utilizate în 
principal pentru activitatea profesională 

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

Nespecificat sau niciun obiect/nicio 
substanță 

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

Ustensilă sau container 2,6% 4,6% 0,1% 1,3% 4,2% 1,1% 2,0% 2,3% 2,8% 2,5% 1,8% 

Motovehicul nautic sau mijloc de transport 
pe apă 

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

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

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Cazuri (eșantion) n=  19.921   3.844   11.513   5.180   
78.663  

 1.647   5.558   115.934   5.120   295.847   
96.954  

Date din anul: 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 

R – Date regulate/P – Date pilot R P R P R R R R R R R 

Sursă: IDB, KfV 

 
Cazurile (eșantionul) reprezintă numărul de accidente înregistrate în eșantionul spitalelor 
participante la proiectul IDB. 
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Indicații suplimentare despre siguranța produselor pe piață sunt furnizate de cele două sisteme de 
alertă rapidă din UE care urmăresc produsele periculoase pentru consumatori: RAPEX14 pentru 
produse nealimentare și RASFF15 pentru produse alimentare și furaje.  

Notificări RAPEX - GPSD, articolul 12 
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În anii următori, datele referitoare la prețuri, plângeri și siguranță vor fi elaborate în continuare 
astfel încât să poată fi integrate, împreună cu datele din ancheta privind screeningul, într-un 
indicator global de performanță a pieței. 

                                                 
14 RAPEX: Sistemul de alertă rapidă pentru produsele nealimentare – Raportul anual, 2009  
15 RASFF: Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje.  
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7. CONCLUZII șI ETAPE URMĂTOARE 

Rezultatele anchetei de monitorizare a pieței la nivelul UE furnizează o înțelegere nouă și 
importantă a părților pieței unice care nu pot să ofere rezultatele dorite din punctul de vedere 
al consumatorilor. Se conturează o imagine a sectoarelor care pot fi cele mai problematice 
astfel cum sunt percepute de către consumatori.  

Deși datele prezentate în tabloul de bord sunt numai indicatori, ele oferă multe dovezi pentru 
o gamă de activități suplimentare la nivelul UE și la nivel național:  

• Datele indică aspectele asupra cărora Comisia și statele membre ar trebui să își concentreze 
eforturile și resursele pentru a ancheta și analiza piețele de consum, prin intermediul 
studiilor de piață, al anchetelor sectoriale și al altor instrumente de monitorizare a pieței.  

• Întrebarea referitoare la încredere indică unde ar trebui să se situeze prioritățile legate de 
aplicare.  

• Datele furnizează o bază pornind de la care factorii de decizie la nivel național și al UE 
discută – dacă nu este deja cazul – cu reprezentanții sectoarelor în cauză motivele din 
spatele nivelurilor de performanță indicate în studiu. O analiză mai aprofundată a 
motivelor fundamentale din fiecare piață specifică ar contribui la interpretarea rezultatelor 
tabloului de bord și la identificarea domeniilor în care trebuie luate măsuri. 

Acțiuni ulterioare 

Comisia va efectua două studii de piață în fiecare an pe baza tabloului de bord, luând în 
considerare studiile recente efectuate de Comisie cu privire la sectoarele relevante. Un studiu 
privind piața comerțului cu amănuntul a serviciilor electricitate urmează a fi publicat la 
sfârșitul acestui an și un alt studiu privind comerțul electronic a fost lansat recent. Fiecare 
studiu va analiza în profunzime motivele care stau la baza cifrelor din Tabloul de bord și va 
identifica principalele aspecte strategice care trebuie abordate și posibilele soluții strategice. 
Comisia va colecta date aprofundate cu privire la experiențele consumatorilor și opinii 
referitoare la piețele alese, va înregistra experiențe efective ale consumatorilor legate de piață 
prin „cumpărare anonimă” și va efectua o colectare de prețuri detaliată. Fiecare studiu de piață 
va viza să implice îndeaproape părțile interesate și va solicita opiniile acestora cu privire la 
eventualele probleme pentru a le integra în colectarea și analiza datelor. Rezultatul final ar 
trebui să fie o prezentare detaliată a problemelor cu care se confruntă consumatorii pe piața 
aleasă și a aspectelor strategice care trebuie abordate.  

Datele din tabloul de bord arată că serviciile internet16 ocupă a treia poziție în clasamentul 
piețelor cu cele mai slabe performanțe, conform IPP, fiind în același timp piața în care 
procentul de consumatori care au raportat probleme este cel mai ridicat (dintr-un total de 50 

                                                 
16 Printre alte aspecte care vor trebui să facă obiectul studiului de piață se numără: rolul efectelor hedonice 

prezente în produse (și anume, prin care consumatorii obțin mai mult la același preț), cum ar fi accesul 
mai rapid la internet la prețuri similare; natura produsului aflată în rapidă schimbare datorită inovării 
foarte puternice a internetului; existența unor proceduri bine cunoscute de depunere a plângerilor 
(menționate uneori în facturile abonaților); sau un număr mai mare de contracte (de exemplu, unele 
persoane ar putea avea un serviciu fix și mobil de internet sau mai multe abonamente la servicii de 
telefonie mobilă). 



 

RO 37   RO 

de piețe). Prețul estimat al serviciilor internet prezintă, de asemenea, variații mai mari între 
statele membre, fapt care este, totuși, corelat cu nivelul total al consumului în aceste țări. 
Serviciile internet sunt esențiale pentru responsabilizarea cetățenilor și pentru piața unică 
electronică. Prin urmare, ele vor face obiectul unui studiu de piață, care va completa 
elementele de probă din rapoartele anuale privind punerea în aplicare a regulamentului 
referitor la comunicarea electronică. De asemenea, va fi luat în considerare impactul cadrului 
de reglementare revizuit, care consolidează în mod considerabil dispoziții cum sunt 
portabilitatea numerelor, soluționarea extrajudiciară a diferendelor și o mai bună informare a 
consumatorilor și care trebuie încă să fie pus în aplicare. 

O a doua piață aleasă pentru a face obiectul unui studiu de piață este piața cărnii și a 
produselor din carne. Această piață reprezintă una dintre piețele de produse cu cea mai 
scăzută clasificare a IPP și obține rezultate relativ slabe în ceea ce privește încrederea 
consumatorilor. Carnea și produsele din carne sunt, de asemenea, produse cumpărate în mod 
frecvent care fac obiectul unei reglementări stricte, reprezentând o cotă semnificativă din 
cheltuielile legate de consum.  

Deși alte piețe au obținut rezultate slabe, nu au fost luate în considerare pentru studii de piață 
în acest an din următoarele motive. Două studii sunt deja în curs în domeniul investițiilor și 
datele actuale justifică deciziile de a analiza această piață.  

Un studiu de piață privind piața serviciilor de electricitate a fost lansat în urma celui de-al 
doilea tablou de bord, iar primul tablou de bord a dus la efectuarea unui studiu privind piața 
conturilor curente, care a fost publicat în septembrie 2009.  

Piețe cum ar fi „serviciile imobiliare” sau „serviciile legale și contabile (de exemplu notariale, 
de avocatură, contabile, ...)” par să reprezinte o proporție scăzută din bugetul gospodăriilor, 
iar dimensiunea lor transfrontalieră este limitată. 

Transportul feroviar internațional de călători a fost liberalizat abia în decembrie 2009, iar 
finalizarea acestui proces ar putea fi de durată. Este esențial ca pasagerii să fie bine informați 
cu privire la drepturile lor. Prin urmare, Comisia desfășoară o campanie de informare cu 
privire la drepturile pasagerilor. În ciuda faptului că mulți pasageri identifică probleme legate 
de funcționarea serviciilor feroviare, lansarea unui studiu de piață în acest sector ar fi 
prematură, deoarece liberalizarea se află într-o fază incipientă în ceea ce privește transportul 
internațional și este inexistentă în ceea ce privește transportul intern.  

În timp ce piața reparațiilor de vehicule pare să fie una problematică, Comisia a publicat 
recent o evaluare cuprinzătoare a impactului privind noul cadru legislativ în domeniul 
concurenței aplicabil sectorului autovehiculelor, care include o analiză aprofundată a 
condițiilor concurențiale pe această piață, precum și pe piața autoturismelor la mâna a doua. 
Ulterior, Comisia a pus în aplicare un nou cadru legislativ în domeniul concurenței aplicabil 
sectorului autovehiculelor, care a intrat în vigoare în iunie 2010 și care va duce la o creștere a 
concurenței pe piața serviciilor de întreținere și reparații vehicule, îmbunătățind accesul 
reparatorilor independenți la informațiile tehnice necesare pentru reparații și facilitând 
utilizarea de piese de rezervă alternative atât pentru reparatorii autorizați, cât și pentru cei 
independenți. Prin urmare, noile norme vor îmbunătăți substanțial condițiile pentru 
consumatori pe piața reparațiilor de vehicule. În ceea ce privește autoturismele la mâna a 
doua, prețurile acestora par a fi influențate de evoluția pieței autoturismelor noi, care a 
exercitat presiuni asupra prețurilor de pe întreaga piață, pentru autoturisme noi și autoturisme 
la mâna a doua. Comisia va continua să monitorizeze cu atenție evoluția pieței vânzărilor și 
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reparațiilor de vehicule, precum și a pieței serviciilor de întreținere și reparații și atât Comisia, 
cât și autoritățile naționale din domeniul concurenței vor interveni în cazul unor deficiențe în 
acest domeniu.  

Deși piața „îmbrăcămintei și a încălțămintei” a obținut, de asemenea, rezultate slabe, piața 
„cărnii și a produselor din carne” a fost selectată pentru a face obiectul unui studiu de piață 
aprofundat, deoarece este strâns legată de sănătatea și bunăstarea consumatorilor.  

Statele membre sunt încurajate să utilizeze indicatorii naționali din tabloul de bord pentru a 
lansa inițiative referitoare la piețele consumatorilor care sunt cele mai problematice la nivel 
național.  

Datele din tabloul de bord vor fi luate în considerare de Comisie și de statele membre în 
vederea selectării unui subiect pentru revista anuală coordonată de rețeaua autorităților 
responsabile cu cooperarea în materie de protecție a consumatorilor. Statele membre sunt 
încurajate, de asemenea, să utilizeze datele naționale privind încrederea pentru a-și identifica 
prioritățile în materie de aplicare a legislației.  

Comisia a scris deja reprezentanților UE din toate sectoarele incluse în activitatea de 
monitorizare, invitându-i să participe la un dialog menit să îmbunătățească experiențele 
consumatorilor, să identifice cele mai bune practici pe piețele care au obținut rezultate 
pozitive, să găsească eventuale soluții la problemele legate de piețele cu rezultate slabe, 
precum și să îmbunătățească procesul de monitorizare a pieței, utilizând eventual rezultatele 
acestei activități pentru a stimula o inovare al cărei factor determinant îl reprezintă 
consumatorii.  

Pe baza rezultatelor tabloului de bord, Comisia va discuta cu reprezentanții acelor piețe care 
au obținut performanțele cele mai scăzute posibilele motive pentru aceste rezultate și dacă 
acțiunile desfășurate la nivelul sectorului respectiv, cum ar fi dezvoltarea de coduri de 
conduită specifice unui anumit sector, organismele de tratare a plângerilor sau mecanismele 
alternative de soluționare a litigiilor ar reprezenta un răspuns adecvat în vederea completării 
aplicării normelor în materie de concurență sau a reglementării specifice sectorului.  

Următoarele etape pentru tabloul de bord 

Deși prezentul tablou de bord reprezintă un pas înainte considerabil față de edițiile anterioare, 
sunt necesare progrese ulterioare pentru a dezvolta și consolida tabloul de bord, în special în 
legătură cu aspectele propuse de Parlamentul European în raportul său17. Mai exact:  

• Plângeri. Comisia va lucra în strânsă cooperare cu organismele de tratare a plângerilor 
pentru a garanta că recomandarea este pusă în aplicare.  

• Ancheta de monitorizare a pieței. Din cauza constrângerilor bugetare, nu este posibil ca 
toate cele 50 de piețe să facă obiectul unei anchete în fiecare an. Piețele cele mai 
problematice vor face obiectul unei anchete anual pentru a le monitoriza progresele. Alte 
piețe vor fi monitorizate o dată la doi ani. Dacă sunt puse la dispoziție resurse 
suplimentare, ancheta va fi, de asemenea, extinsă pentru a include percepțiile 
consumatorilor cu privire la intensitatea concurenței și a inovării pe fiecare piață.  

                                                 
17 Rezoluția Parlamentului European din 9 martie 2010 referitoare la protecția consumatorilor – T7-

0046/2010  
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• Prețuri. Eurostat va continua să lucreze în strânsă cooperare cu birourile naționale de 
statistică pentru a elabora date comparabile referitoare la prețuri pentru toate piețele de 
consum.  
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Anexa I – Prețuri  

Cifrele utilizate în cadrul analizei prețurilor pentru tabloul de bord sunt prezentate în următoarele tabele. Prețurile nu erau întotdeauna disponibile 
pentru toate țările.  

Tabelul 2: Prețurile serviciilor  

SERVICII 
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 

Gaz <20GJ + taxe 
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 

Gaz 20-200GJ + taxe 
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 

Gaz >200GJ +taxe 
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 

Gaz <20GJ fără taxe 
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 

Gaz 20-200GJ fără taxe 
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 

Gaz >200GJ fără taxe 
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 

Electricitate <1MWh 
+taxe 

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 

Electricitate 1-2,5MWh 
+taxe 

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 

Electricitate 2,5-5MWh 
+taxe 

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 

Electricitate 5-15MWh 
+taxe 

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 

Electricitate >15MWh 
+taxe 

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 

Electricitate <1MWh fără 
taxe 

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 

Electricitate 1-2,5MWh 
fără taxe 

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 

Electricitate 2,5-5MWh 
fără taxe 

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 

Electricitate 5-15MWh 
fără taxe 

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 
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SERVICII 
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 

Electricitate >15MWh 
fără taxe 

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 

Cont curent domestic 
pasiv 

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 

Cont curent domestic 
mediu 

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 

Cont curent domestic 
activ 

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    

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 

Mobil - preț pe minut 
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 - coș compus 
  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 - utilizare redusă 
  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 - utilizare medie 
  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 - utilizare 
intensivă 

  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 - 10min locale 
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 

Poștă - scrisoare 
standard <20g intern 

  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 

Poștă - scrisoare 
standard <20g în 
interiorul 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 

Plombare 
            78 47     125   45 8   136         63 18           159 

Împrumuturi pentru 
consum 

  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%   
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SERVICII 
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 

Împrumuturi pentru 
imobiliare 

  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%   

 

Datele prezentate în prezentul tabel se bazează pe mai multe surse. Prețurile serviciilor de electricitate și gaz se bazează pe cifrele Eurostat pentru consumatorii interni (noua 
metodologie începând cu 2007). Aceste date se referă la anul 2009 și sunt exprimate în euro pe kilowatt/oră (pentru electricitate) și în euro pe gigajoule (pentru gaz). Prețurile anuale 
ale conturilor curente au fost preluate din raportul publicat de Comisie în septembrie 2009 („Colectarea de date pentru prețurile conturilor curente oferite consumatorilor” - Data 
collection for prices of current accounts provided to consumers) și se referă la anul 2009. Prețurile pentru internet au fost incluse în studiul privind „Costurile accesului la internet în 
bandă largă” - Broadband Internet access cost, care a fost publicat de Comisie în ianuarie 2010 și se referă la anul 2009. Prețurile pentru serviciile de telefonie mobilă și fixă au fost 
publicate în cel de-al 15-lea raport privind progresele înregistrate referitor la piața unică europeană a comunicațiilor electronice. Prețurile serviciilor poștale au fost colectate în urma 
anchetei Eurostat privind serviciile poștale din UE și se referă la anul 2009. Prețurile pentru serviciile dentare se bazează pe raportul final „Comparație internațională a costurilor: o 
analiză a variațiilor din cadrul țărilor și dintre țări pentru zece servicii de asistență medicală în nouă statele membre ale UE” - International comparison of costs: An exploration of 
within- and between-country variation for ten healthcare services in nine EU Member States. Ratele dobânzilor pentru împrumuturile de consum și pentru împrumuturile imobiliare 
se bazează pe ratele dobânzilor furnizate de BCE; ele reflectă valorile medii pentru 2009 și au fost ajustate prin IAPC. 

Tabelul 3: Prețurile produselor 

PRODUSE 
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 +taxe 
  

17.6
98 

17.5
71 

14.7
56 

15.2
77 

13.2
39 

16.65
0 

28.0
79 

14.2
75 

15.2
42   

17.7
85 

15.6
95 

16.5
40 

18.8
50 

16.8
03 

14.39
4 

15.0
87 

14.6
06   

19.5
51 

13.9
67 

18.7
82 

13.6
41 

16.0
50     

15.4
56 

Ford Fiesta +taxe 
 

13.7
25 

14.4
30   

10.7
73 

13.50
0 

21.4
31  

13.0
60 

13.7
55 

14.6
30 

13.3
30 

13.0
97 

15.1
55 

12.6
50  

13.7
15   

15.2
32 

11.5
28 

13.8
25  

11.4
27   

14.1
02 

Ford Focus +taxe 
 

19.1
10 

19.1
50   

17.0
21 

19.57
5 

35.0
16  

17.7
65 

16.7
50 

20.3
70 

18.3
50 

18.3
26 

23.1
75 

17.5
00  

18.2
00   

22.3
66 

16.6
79 

20.8
75  

14.0
47   

20.2
47 

Peugeot 207 +taxe 
 

16.4
46  

13.4
21 

12.7
53 

12.2
85 

15.05
1 

22.8
15 

12.7
50 

14.8
80 

15.7
50 

16.8
22 

15.7
50 

14.6
27 

16.8
28 

14.6
94 

13.21
0  

13.2
87 

11.1
23 

17.4
13 

13.1
12 

16.1
73 

13.6
41 

12.6
09 

12.7
70 

13.1
90 

13.7
65 

Renault Clio +taxe 
 

16.7
96 

16.2
15 

12.6
40  

12.7
30 

15.40
0 

25.5
57   

15.3
50 

18.5
41 

16.2
62 

14.3
33 

18.2
00 

14.5
00  

14.4
63   

16.7
90 

12.9
00 

17.7
00 

12.8
90 

14.5
64 

12.7
71 

12.6
34 

14.4
65 

Fiat Punto +taxe 
 

16.6
00 

15.4
99 

13.4
42 

12.7
70 

14.6
05 

16.35
0 

23.6
50 

13.0
38 

15.0
00 

14.8
00 

17.7
01 

15.7
50 

15.3
79 

17.4
53 

15.9
50 

14.65
5 

14.7
30 

14.4
00 

15.6
00 

19.5
95 

14.2
55 

19.0
70 

13.4
00 

15.3
05 

13.8
10 

13.4
70 

16.1
54 

BMW 320d +taxe 
 

35.8
93 

33.3
52 

31.9
74 

37.4
16 

33.1
43 

34.10
0 

72.6
43 

33.5
44 

40.5
47 

34.2
26 

48.4
16 

33.5
00 

35.8
61 

37.4
47 

33.3
43 

34.37
9 

31.7
02 

34.5
46 

41.1
90 

43.3
29 

33.9
10 

39.9
00 

31.9
21 

29.6
58 

33.6
58 

32.1
46 

25.7
69 

Mercedes C220 +taxe 
  

37.7
48 

34.7
98 

32.6
06 

42.9
03 

32.5
00 

35.96
8 

74.0
96 

33.7
75 

43.4
03 

34.8
90 

42.7
62 

32.6
07 

35.9
97 

41.3
84 

35.0
73 

34.06
1 

33.2
64 

36.4
62 

47.5
58 

44.3
65 

35.5
38 

43.3
23 

37.1
37 

31.5
78 

34.8
43 

33.8
82 

24.9
25 

VW Golf fără taxe 
 

13.9
70 

14.5
22 

12.2
96 

12.5
45 

11.0
33 

13.99
2 

11.2
22 

11.5
97 

11.8
03  

11.4
03 

13.1
23 

13.4
98 

12.7
15 

13.6
66 

11.59
7 

13.1
19 

11.5
97  

13.3
29 

11.4
49 

13.4
30 

11.4
63 

12.3
37   

13.1
56 

Ford Fiesta fără taxe 
 

10.7
46 

11.9
26   

8.97
8 

11.34
5 

9.41
9  

10.3
04 

11.1
95 

9.59
3 

11.1
45 

9.33
0 

10.7
96 

10.0
75  

11.9
26   

10.7
41 

9.44
9 

10.2
43  

9.00
2   

12.0
01 

Ford Focus fără taxe 
 

14.6
52 

15.8
26   

14.1
84 

16.45
0 

13.4
12  

13.5
17 

13.6
90 

12.8
64 

15.3
43 

13.1
93 

15.9
61 

14.0
97  

15.8
26   

15.0
20 

13.6
72 

14.7
66  

11.1
14   

17.2
31 

Peugeot 207 fără taxe 
 

12.9
29  

11.1
84 

10.2
84 

10.2
37 

12.64
8 

9.55
5 

10.6
25 

11.5
66 

13.0
43 

10.3
97 

13.1
69 

10.6
31 

11.8
56 

11.8
08 

10.91
7  

10.9
81 

9.42
7 

12.0
77 

10.4
25 

11.5
31 

11.4
63 

10.0
87 

10.6
42 

11.0
84 

10.9
30 
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Renault Clio fără taxe 
 

13.3
93 

13.3
42 

10.5
33  

10.6
98 

12.94
1 

11.5
35   

12.5
02 

12.1
19 

13.5
97 

11.9
44 

12.8
24 

11.5
17  

12.5
77   

11.9
19 

10.2
56 

13.8
71 

10.8
32 

11.6
52 

10.4
86 

10.6
17 

12.3
11 

Fiat Punto fără taxe 
 

13.5
90 

12.8
09 

11.2
02 

10.6
34 

12.1
71 

13.73
9 

11.4
34 

11.0
49 

11.8
11 

12.3
69 

11.8
59 

12.7
75 

11.5
62 

12.6
06 

12.6
65 

12.11
2 

12.8
09 

11.9
01 

10.6
41 

12.9
58 

11.6
85 

13.6
57 

11.2
61 

12.2
44 

11.5
08 

11.3
19 

13.2
42 

BMW 320d fără taxe 
 

28.2
17 

27.5
64 

26.6
45 

27.7
69 

27.8
51 

28.65
5 

31.1
14 

28.4
27 

27.6
82 

28.3
45 

27.4
05 

28.0
10 

27.5
89 

26.5
47 

26.9
90 

28.89
0 

27.5
67 

28.1
99 

29.3
74 

28.2
79 

26.9
59 

28.3
92 

26.8
24 

23.6
63 

27.0
34 

26.7
88 

21.9
31 

Mercedes C220 fără taxe 
  

29.7
23 

28.7
59 

27.1
72 

30.0
44 

27.3
11 

30.22
5 

23.4
48 

28.6
23 

27.5
05 

28.8
35 

27.0
82 

27.2
63 

27.6
26 

26.4
77 

29.2
28 

28.62
3 

28.9
25 

30.1
34 

29.7
41 

29.0
16 

25.6
41 

28.5
02 

30.3
16 

25.2
62 

26.5
98 

28.4
72 

21.2
13 

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 

Frigider 251-300L nf 
479 540 484 400  503 493 624  602 530 591 547 432  518     453 498 494 410 530 558 541 417 

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

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

Cuptor cu microunde 0,6-
0,7kW 

51 47 70   49 50 60  58 51 64 38 41  79     51 40 51 48 55 67 52 50 

Cuptor cu microunde 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 

Cuptor cu microunde 0,7-
0,8kW grill 

82 64 93   87 79 194  102 79 83 81 74  90     90 85 75 69 147 74 94   

Mașină de spălat 5,5-6L 
1,1-1,2krpm A+ 

424 446 463 355  459 486 431  394 430 404 443 314 407 408     743 364 412 329 479 399 434 386 

Mașină de spălat 5,5-6L 
1,3-1,4krpm A+ 

586 724 717 437  676 619 712  944 786 537 428 386 387 600     574 448 602 325 536 550 788 411 

Mașină de spălat 4,5-5L 
0,9-1krpm A 

267 239 340 256  307 236 286  287 278 303 285 213  340     226 293 288 229 276 268 302 215 

Filtru pentru mașină de 
făcut cafea 

81 90 84   71 79 83   66 71 82 64 125 81     85 65 61 40 58  99 72 

Filtru pentru mașină de 
făcut cafea 10 căni 

26 27 40   40 25 28  25 28 31 28 17 20 43     29 26 21 27 26  34 18 

Filtru pentru mașină de 
făcut cafea 15 căni 

28 24 31   38 27 33  31 26 26 29 24 25 36     28 31 28 26 28  34 24 

Fier de călcat 2kW 
31 36 34   41 35 43  36 34 45 31 31 31 29     29 40 32 32 35 44 41 25 

Fier de călcat 2,4kW 
67 66 74   91 61 82  80 68 83 72 77 43 68     66 79 66 71 72 83 82 44 
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Fier de călcat 2,2kW oțel 
25 24 31   25 24   25 27 49 32 20 34 37     19 21 24 20 48 33 38 23 

Aspirator 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 

Aspirator 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 

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

Netbook 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 core2 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 core2 15-16' 300-
400M 

798 838 854 920  823 799 961  965 806 854 812 
1.06
9 766 816     746 766 901 874 750   626 

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

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

TV 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 

Euro-super 95 +taxe 1.3
46 

1.18
8 

1.44
9 

1.03
0 

1.09
0 

1.28
7 1.386 

1.43
9 

1.09
8 

1.50
9 

1.16
7 

1.43
1 

1.33
3 

1.23
1 

1.33
3 

1.37
2 1.201 

1.15
2 

1.10
1 

1.22
0 

1.48
9 

1.15
0 

1.38
2 

1.08
6 

1.34
5 

1.22
3 

1.27
5 

1.40
4 

Euro-super 95 fără taxe 
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 

Diesel +taxe 1.1
79 

1.10
3 

1.20
3 990 

1.06
9 

1.24
6 1.194 

1.20
9 

1.09
2 

1.31
0 

1.07
7 

1.14
8 

1.13
5 

1.17
3 

1.24
9 

1.21
2 1.054 970 

1.07
5 

1.06
0 

1.14
9 

1.08
3 

1.16
7 

1.05
5 

1.26
5 

1.18
7 

1.13
3 

1.43
2 

Diesel fără taxe 
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 

Ulei pentru încălzire +taxe 
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 

Ulei pentru încălzire fără 
taxe 

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 

 

Prețurile produselor prezentate în acest tabel provin din mai multe surse. Datele privind prețurile mașinilor sunt preluate din ultimul raport privind prețurile mașinilor (Car price 
report) publicat de DG Concurență în iulie 2010. Cele 30 de prețuri de produse electronice se bazează pe datele privind prețurile de consum dintr-un studiu GfK privind comerțul cu 
amănuntul care include o comparație integrală a prețurilor pentru 10 categorii de produse de consum electrice și electronice. Publicarea raportului este planificată pentru primăvara 
anului 2011. Prețurile combustibililor (per 1 000 litri) sunt actualizate periodic de observatorul pieței energiei, creat de Comisia Europeană și se referă la anul 2010. 
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Tabelul 4: Prețurile Eurostat 
  PRODUSE - € 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 

Orez cu bob lung 1kg   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 

Făină de grâu 1kg  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 

Pâine albă 1kg  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 

Pâine și cereale 

Spaghete 1kg     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 

Carne de vită tocată 1kg     8,9 3,2   3,1           9,2       9,1 3,5 7,9   5,6 5,6 2,6   3,7       7,0 

Cotlet de porc 1kg  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   

Pui întreg 1kg  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 

Cârnați, Frankfurt/Viena 1kg      4,5    7,1    3,4  7,3  9,5 4,3   3,4 5,7 3,6  6,0 3,1   

Carne și produse din carne 

Cârnați, salam 1kg   17,9 15,7   6,2 6,4           14,6   11,7     11,1 14,7 10,5     7,3             

Conservă de ton 1kg   8,1 9,7 6,9               8,8       10,1   13,4   5,6 7,7 5,5 8,7       6,3 7,6 

Lapte proaspăt, integral 1l  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 

Iaurt natural 1kg   2,6 1,0  1,5    3,3    1,8  4,5  3,1  1,6 0,7 1,4 2,8       

Iaurt de fructe 1kg  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   

Brânză Camembert 1kg  8,7 7,2   7,4        11,1    12,6    7,7     8,5   

Brânză Gouda 1kg  7,8 7,9   4,2            10,9 5,7  6,0 3,6    8,0    

Ouă de găină 10 bucăți  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 

Unt 250g  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 

Ulei de măsline 1l  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       

Ulei vegetal 1l  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   

Zahăr alb 1kg  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 

Dulceață 1kg  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 

Ciocolată cu lapte 1kg  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   

înghețată 1l  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 

Alte produse alimentare 

Ketchup de tomate 1kg   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 
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  PRODUSE - € 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 

 Mere 1kg   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 

Fructe conservate 1kg  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 

Morcovi 1kg  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 

Fructe și legume 

Cartofi 1kg   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 

Cafea 1kg     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 

Ceai negru 25 de pliculețe  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   

Apă minerală 1l  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   

Băuturi nealcoolice 

Suc de portocale 1l   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 

Vodka 1l   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 

Vin roșu 0,75l  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 

Vin alb 0,75l  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 

Băuturi alcoolice 

Bere 1l   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   

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

Costum bărbătesc, lână  217,2  90,1  183,4           148,0 307,7    145,2  122,7   161,6   

Blugi bărbat  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   

Cămașă bărbați  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 

Tricou bărbați  24,1 18,0 5,5  21,0        13,1   11,2 36,0  21,0 11,9 4,6  6,7      

Blugi femei  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 

Cămașă femei    18,9  31,6           31,3 42,6  28,1  18,4  19,2  76,7 31,9 28,6 

Tricou femei  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   

Sutiene      17,1        17,2   11,9 28,3    9,5     16,8   

Dresuri  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 

Blugi copii  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 

Îmbrăcăminte și încălțăminte 

Pantofi cu șiret clasici bărbați  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 
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Pantofi femei  89,3 83,9   47,8        42,9   48,9 106,0  39,3 66,2 34,7  38,6  70,7 52,8   

Pantofi de sport copii     67,8 12,7           41,0       19,7     11,9 76,1 19,4   41,1 9,5         27,2 31,4 

Frigider 200l-congelator 100l, 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   

Mașină de spălat 4,5-5kg, 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 Electrocasnice mari 

Aspirator 1.4-1.6kW   147,7 156,2 54,3   126,9               53,7     105,1 124,5       73,3   75,8     93,8   

Taxi tarif de zi pentru 5 km    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   

Transporturi urbane 

Autobuz urban, 1 bilet adult, 5 km, 
2 zone   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   

Baterie LR6-1.5V=AA, alcalină, 1 
buc.  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 

Bec 220-240 V, 1 buc.   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 

CD-R neînregistrat 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   

Televizor 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   

Recorder 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 

Produse electronice (altele decât produsele 
TIC și cele pentru recreere) 

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

Servicii culturale și de divertisment Bilet de cinema 1 buc.   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   

 Cărți, reviste, ziare, papetărie (excluzând 
trimiterile prin poștă) Cotidian   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 

Vin roșu obișnuit (pahar) 12cl   1,8       1,1     2,1         0,6     1,5 4,0     3,2 1,3 0,8       0,6 2,2 

Bere (blondă), jumătate (pahar) 
0,2-0,35l   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 

Cafenele, baruri și restaurante 

Ceașcă de cafea   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 

Servicii de întreținere personală Tuns + spălat + uscat femei   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   

Șampon 400ml   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 

Pastă de dinți 100ml  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   
Îngrijire personală: produse de toaletă și 
aparate electrice 

Gel de duș 300ml   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 

Prosop 70x150cm  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     

CD cu muzică pop (top 5)  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 
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  PRODUSE - € 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 

Alimente pentru câini pe bază de 
carne 1kg   2,6    2,4       2,4  2,0  2,3 2,3 4,0   2,1   2,0    

Alimente uscate pentru câini 1kg  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 pentru mașina de spălat 
1kg    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   

Țigări 20 de bucăți  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 

Curățare chimică - costum   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 
Curățare și reparare: îmbrăcăminte și 
încălțăminte 

Serviciu de tălpuire           4,0     5,0 3,8       3,5     3,9 10,8 6,3     2,9 3,7 4,7   6,7 3,1   

Sursă: prețurile Eurostat, 2009 (proiect de cercetare) 
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Anexa II: clasamentul național al piețelor 

Clasamentele la nivel național ale celor 50 de piețe de consum efectuate pe baza anchetei sunt prezentate mai jos.  
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IPP Austria (AT) per piață 

60,6

61,6

66,6

69,1

69,5

70,4

70,5

71,3

71,9

72,0

72,8

72,9

73,1

74,7

74,7

74,8

74,9

75,5

75,6

75,8

75,8

75,8

75,9

76,0

76,4

76,6

76,6

77,2

77,3

77,7

77,9

78,5

78,8

79,2

79,7

80,2

80,3

80,3

80,4

80,5

80,6

81,4

81,7

81,8

82,1

82,8

82,9

83,7

84,9

86,1

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Servicii imobiliare

Servicii internet

Servicii de telefonie mobilă

Autoturisme la mâna a doua

Servicii gaz

Servicii de telefonie fixă

Conturi curente bancare

Servicii feroviare

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Servicii electricitate

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Combustibili

Asigurări locuinţe

Servicii de colectare şi depozitare

Servicii de pariuri şi loterie

Servicii poştale

Asigurări vehicule

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Servicii dentare

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Cafenele, baruri şi restaurante

Produse TCI

Fructe şi legume

Carne şi produse din carne

Servicii de închiriere vehicule

Medicamente ce nu necesită  reţetă

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

Produse pentru menaj şi grădinărit

Alte produse alimentare

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Servicii de transport aerian

Servicii de furnizare apă

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Produse pentru timpul liber 

Mobilă  şi finisaje

Alte produse electronice

Autoturisme noi

Produse pentru îngrijire personală

Pâine, cereale, orez şi paste

Servicii de întreţinere personală

Pompe funebre

Cazare pe timpul vacanţei

Electrocasnice mari

Băuturi alcoolice

Electrocasnice mici

Băuturi nealcoolice

Servicii culturale şi de divertisment

Cărţi, reviste şi ziare

IPP

Rezultate 
bune

Rezultate 
bune 
către 
medii

Rezultate 
medii către 

slabe

Rezultate 
slabe

În Austria, serviciile poștale 
și dentare s-au clasat pe o 
poziție cu mult inferioară 
celei care le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. Serviciile gaz, 
cele de telefonie fixă, 
serviciile feroviare, 
combustibilul, asigurările 
locuințe, serviciile de 
pariuri și loterie, asigurările 
vehicule, medicamentele ce 
nu necesită rețetă, serviciile 
pentru sport și activități de 
recreere (de exemplu sală 
de sport, cluburi de sport), 
pâinea și cerealele și 
serviciile de întreținere 
personală (de exemplu, 
coafeze, sauna, ...) au 
ocupat o poziție inferioară 
celei corespunzătoare în 
clasamentul global la 
nivelul UE.  

Nicio piață nu a obținut o 
poziție mult mai ridicată 
decât cea care îi corespunde 
în clasamentul global la 
nivelul UE. Serviciile de 
întreținere a casei și 
grădinii (de exemplu 
instalații, covoare, 
zugrăvire/vopsire și 
grădinărit), serviciile de 
întreținere și reparații 
vehicule, serviciile legale și 
contabile (de exemplu 
notariale, de avocatură, 
contabile, ...), carnea și 
produsele din carne, 
îmbrăcămintea și 
încălțămintea, produsele 
pentru menaj și grădinărit, 
serviciile de furnizare apă, 
serviciile de transport cu 
tramvaiul, autobuzul și 

IPP Belgia (BE) per piață 

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

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Servicii de telefonie mobilă

Servicii internet

Servicii imobiliare

Autoturisme la mâna a doua

Servicii gaz

Servicii de telefonie fixă

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Servicii feroviare

Servicii electricitate

Conturi curente bancare

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Produse TCI

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Servicii poştale

Servicii de colectare şi depozitare

Servicii de furnizare apă

Servicii de transport aerian

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Asigurări locuinţe

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Autoturisme noi

Asigurări vehicule

Îmbrăcăminte şi încă lţăminte

Servicii de închiriere vehicule

Mobilă şi finisaje

Produse pentru menaj şi grădinărit

Cafenele, baruri şi restaurante

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Servicii de pariuri şi loterie

Fructe şi legume

Carne şi produse din carne

Alte produse electronice

Cazare pe timpul vacanţei

Produse pentru îngrijire personală

Electrocasnice mari

Produse pentru timpul liber 

Electrocasnice mici

Medicamente ce nu necesită  reţetă

Pompe funebre

Alte produse alimentare

Servicii dentare

Servicii culturale şi de divertisment

Combustibili

Băuturi alcoolice

Băuturi nealcoolice

Servicii de întreţinere personală

Pâine, cereale, orez şi paste

Cărţi, reviste şi ziare

IPP

Rezultat
e bune

Rezult
ate 

bune 
către 
medii

Rezultat
e medii 
către 
slabe

Rezultat
e slabe

În Belgia, serviciile 
poștale și serviciile de 
transport aerian s-au 
clasat pe o poziție cu 
mult inferioară celei 
care le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. Serviciile de 
telefonie mobilă, 
serviciile gaz, serviciile 
de telefonie fixă, 
produsele TCI (de 
exemplu telefoane, 
computere, software, 
hardware, console 
pentru jocuri), 
autoturismele noi, 
asigurările vehicule, 
mobila și finisajele, 
serviciile pentru sport și 
activitățile de recreere 
(de exemplu sală de 
sport, cluburi de sport), 
cazarea pe timpul 
vacanței și produsele 
pentru îngrijire 
personală (de exemplu 
cosmetice, parfumuri, 
echipamente electrice 
cosmetice) au ocupat, de 
asemenea, o poziție 
inferioară celei 
corespunzătoare în 
clasamentul global la 
nivelul UE.  

Pe de altă parte, 
combustibilii au ocupat 
o poziție cu mult 
superioară celei 
corespunzătoare în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 
Împrumuturile, ipotecile 
și cardurile de credit, 
serviciile de furnizare 
apă, serviciile de 
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metroul, autoturismele noi, 
pompele funebre și 
electrocasnicele mici au 
ocupat o poziție superioară 
celei corespunzătoare în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 

întreținere și reparații 
vehicule, produsele 
pentru menaj și 
grădinărit, serviciile de 
pariuri și loterie, 
fructele și legumele, 
carnea și produsele din 
carne, produse pentru 
timpul liber (de exemplu 
echipamente sport, 
muzică, jucării, jocuri), 
medicamentele ce nu 
necesită rețetă și alte 
produse alimentare (de 
exemplu pește, lactate, 
uleiuri, mirodenii, 
dulciuri, supe) au 
ocupat, de asemenea, o 
poziție superioară celei 
corespunzătoare în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 
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IPP Bulgaria (BG) per piață 

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

Servicii electricitate

Autoturisme la mâna a doua

Servicii imobiliare

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

Servicii de colectare şi depozitare

Servicii feroviare

Servicii de furnizare apă

Carne şi produse din carne

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Produse pentru timpul liber 

Produse pentru menaj şi grădinărit

Fructe şi legume

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Servicii de pariuri şi loterie

Combustibili

Servicii de închiriere vehicule

Electrocasnice mici

Alte produse alimentare

Autoturisme noi

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Servicii internet

Băuturi alcoolice

Servicii de telefonie fixă

Asigurări vehicule

Cafenele, baruri şi restaurante

Conturi curente bancare

Produse TCI

Mobilă  şi finisaje

Pâine, cereale, orez şi paste

Electrocasnice mari

Pompe funebre

Servicii de telefonie mobilă

Cazare pe timpul vacanţei

Asigurări locuinţe

Servicii gaz

Medicamente ce nu necesită  reţetă

Alte produse electronice

Produse pentru îngrijire personală

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Servicii dentare

Băuturi nealcoolice

Servicii culturale şi de divertisment

Servicii poştale

Servicii de transport aerian

Cărţi, reviste şi ziare

Servicii de întreţinere personală

IPP

Rezulta
te 

bune

Rezultate 
bune către 

medii

Rezultate medii 
către slabe

Rezultate slabe

În Bulgaria, produsele 
pentru timpul liber, 
electrocasnicele mici și 
băuturile alcoolice, 
excluzând băuturile din 
cafenele, baruri și 
restaurante sunt singurele 
trei piețe care ocupă o 
poziție cu mult inferioară 
celei care le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 

Îmbrăcămintea și 
încălțămintea, serviciile de 
colectare și depozitare, 
serviciile feroviare, carnea 
și produsele din carne, 
produsele pentru menaj și 
grădinărit, fructele și 
legumele, combustibilii, 
serviciile de închiriere 
vehicule, alte produse 
alimentare (de exemplu 
pește, lactate, uleiuri, 
mirodenii, dulciuri, supe), 
autoturismele noi, pâinea, 
cerealele, orezul și pastele, 
electrocasnicele mari (de 
exemplu aragaze, frigidere, 
radiatoare, aspiratoare) și 
cazarea pe timpul vacanței 
au ocupat o poziție 
inferioară celei 
corespunzătoare în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 

Serviciile internet, conturile 
curente bancare (ce includ 
cardurile de debit), 
serviciile de telefonie 
mobilă, asigurările locuințe 
și serviciile gaz au ocupat o 
poziție cu mult superioară 
celei corespunzătoare în 

IPP Cipru (CY) per piață 

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

Servicii imobiliare

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Servicii electricitate

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Servicii de furnizare apă

Conturi curente bancare

Autoturisme la mâna a doua

Servicii internet

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Pachete de călătorii & excursii organizate

Produse TCI

Servicii de colectare şi depozitare

Produse pentru timpul liber 

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Servicii de închiriere vehicule

Combustibili

Servicii de pariuri şi loterie

Produse pentru menaj şi grădinărit

Asigurări locuinţe

Servicii poştale

Electrocasnice mici

Pompe funebre

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Asigurări vehicule

Electrocasnice mari

Cafenele, baruri şi restaurante

Carne şi produse din carne

Servicii de transport aerian

Servicii de telefonie mobilă

Băuturi nealcoolice

Servicii de telefonie fixă

Alte produse alimentare

Fructe şi legume

Băuturi alcoolice

Servicii culturale şi de divertisment

Cazare pe timpul vacanţei

Alte produse electronice

Produse pentru îngrijire personală

Medicamente ce nu necesită  reţetă

Mobilă şi finisaje

Autoturisme noi

Pâine, cereale, orez şi paste

Cărţi, reviste şi ziare

Servicii dentare

Servicii de întreţinere personală

Servicii feroviare

Servicii gaz

IPP

Rezult
ate 

bune

Rezultate 
bune 
către 
medii

Rezultate 
medii către 

slabe

Rezultate 
slabe

În Cipru, serviciile de 
transport cu tramvaiul, 
autobuzul și metroul, 
electrocasnice mici (de 
exemplu cafetiere, fiare de 
călcat) și serviciile pentru 
sport și activități de 
recreere (de exemplu sală 
de sport, cluburi de sport) 
s-au clasat pe o poziție cu 
mult inferioară celei care 
le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE.  

Pachetele de călătorii și 
excursiile organizate, 
produsele TCI (de 
exemplu telefoane, 
computere, software, 
hardware, console pentru 
jocuri), produsele pentru 
timpul liber (de exemplu 
echipamente sport, 
muzică, jucării, jocuri), 
închiriere vehicule, 
combustibilii, serviciile 
poștale, pompele funebre, 
electrocasnicele mari (de 
exemplu aragaze, 
frigidere, radiatoare, 
aspiratoare), băuturile 
nealcoolice, excluzând 
băuturile din cafenele, 
baruri și restaurante, 
fructele și legumele, 
băuturile alcoolice, 
excluzând băuturile din 
cafenele, baruri și 
restaurante și serviciile 
culturale și de 
divertisment (de exemplu 
concerte, cinematografe și 
parcuri de distracții) au 
ocupat, de asemenea, o 
poziție inferioară celei 
corespunzătoare în 
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clasamentul global la 
nivelul UE.  

Serviciile de întreținere a 
casei și grădinii (de 
exemplu instalații, covoare, 
zugrăvire/vopsire și 
grădinărit), serviciile de 
telefonie fixă, 
medicamentele ce nu 
necesită rețetă, serviciile 
dentare, serviciile poștale și 
serviciile de transport 
aerian ocupă, de asemenea, 
o poziție superioară celei 
corespunzătoare în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 

clasamentul global la 
nivelul UE. 

Pe de altă parte, serviciile 
de telefonie mobilă și cele 
de telefonie fixă au ocupat 
o poziție cu mult 
superioară celei 
corespunzătoare în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 

Autoturismele la mâna a 
doua, serviciile internet, 
împrumuturile, ipotecile și 
cardurile de credit, 
îmbrăcămintea și 
încălțămintea, carnea și 
produsele din carne, 
medicamentele ce nu 
necesită rețetă, mobila și 
finisajele, autoturismele 
noi și serviciile dentare 
ocupă, de asemenea, o 
poziție superioară celei 
corespunzătoare în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 
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IPP Republica Cehă (CZ) per piață 

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

Servicii imobiliare

Autoturisme la mâna a doua

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

Servicii electricitate

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Conturi curente bancare

Servicii de închiriere vehicule

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Servicii feroviare

Servicii de telefonie fixă

Servicii de pariuri şi loterie

Servicii gaz

Combustibili

Servicii internet

Carne şi produse din carne

Servicii de telefonie mobilă

Servicii de furnizare apă

Produse pentru menaj şi grădinărit

Cafenele, baruri şi restaurante

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Autoturisme noi

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Medicamente ce nu necesită  reţetă

Mobilă  şi finisaje

Produse pentru timpul liber 

Asigurări locuinţe

Servicii poştale

Electrocasnice mari

Servicii de colectare şi depozitare

Fructe şi legume

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Asigurări vehicule

Produse TCI

Alte produse electronice

Electrocasnice mici

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Alte produse alimentare

Băuturi alcoolice

Pompe funebre

Servicii de transport aerian

Cazare pe timpul vacanţei

Produse pentru îngrijire personală

Servicii dentare

Băuturi nealcoolice

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Pâine, cereale, orez şi paste

Servicii culturale şi de divertisment

Servicii de întreţinere personală

Cărţi, reviste şi ziare

IPP

Rezultate 
bune

Rezultate 
bune 
către 
medii

În Republica Cehă, piața 
închirierii de vehicule este 
singura piață care ocupă o 
poziție cu mult inferioară 
celei care îi corespunde în 
clasamentul global la nivelul 
UE.  

Îmbrăcămintea și 
încălțămintea, serviciile de 
pariuri și loterie, 
combustibilii, autoturismele 
noi, medicamentele ce nu 
necesită rețetă, mobila și 
finisajele și băuturile 
alcoolice, excluzând 
băuturile din cafenele, baruri 
și restaurante au ocupat o 
poziție inferioară celei 
corespunzătoare în 
clasamentul global la nivelul 
UE. 

Piața serviciilor de întreținere 
și reparații vehicule și cea a 
serviciilor de transport cu 
tramvaiul, autobuzul și 
metroul au ocupat o poziție 
cu mult superioară celei 
corespunzătoare în 
clasamentul global la nivelul 
UE. 

Serviciile internet, 
serviciile de telefonie 
mobilă, serviciile de 
furnizare apă, serviciile 
legale și contabile (de 
exemplu notariale, de 
avocatură, contabile, ...), 
asigurările locuințe, 
serviciile de colectare și 
depozitare, fructele și 
legumele, produsele TCI 
(de exemplu telefoane, 
computere, software, 

IPP Germania (DE) per piață

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

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Servicii internet

Servicii feroviare

Servicii de telefonie mobilă

Servicii de telefonie fixă

Servicii imobiliare

Servicii gaz

Autoturisme la mâna a doua

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Servicii de pariuri şi loterie

Conturi curente bancare

Servicii electricitate

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Asigurări locuinţe

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

Carne şi produse din carne

Produse TCI

Fructe şi legume

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Pachete de călătorii & excursii organizate

Servicii de furnizare apă

Combustibili

Servicii de colectare şi depozitare

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Mobilă  şi finisaje

Produse pentru timpul liber 

Produse pentru menaj şi grădinărit

Asigurări vehicule

Medicamente ce nu necesită reţetă

Alte produse alimentare

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Servicii de închiriere vehicule

Servicii poştale

Alte produse electronice

Autoturisme noi

Cafenele, baruri şi restaurante

Servicii de transport aerian

Cazare pe timpul vacanţei

Servicii dentare

Pâine, cereale, orez şi paste

Pompe funebre

Produse pentru îngrijire personală

Electrocasnice mari

Băuturi alcoolice

Servicii de întreţinere personală

Electrocasnice mici

Băuturi nealcoolice

Servicii culturale şi de divertisment

Cărţi, reviste şi ziare

IPP

Rezulta
te 

bune

Rezultate 
bune către 

medii

Rezultate 
medii către 

slabe

 

În Germania, nicio piață 
nu ocupă o poziție cu 
mult inferioară sau cu 
mult superioară celei 
care îi corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE.  

Serviciile feroviare, 
serviciile de telefonie 
fixă, serviciile gaz, 
serviciile de pariuri și 
loterie, produsele TCI 
(de exemplu telefoane, 
computere, software, 
hardware, console 
pentru jocuri), fructele 
și legumele, mobila și 
finisajele, produsele 
pentru menaj și 
grădinărit, serviciile 
pentru sport și 
activitățile de recreere 
(de exemplu sală de 
sport, cluburi de sport) 
și, în sfârșit, pâinea, 
cerealele, orezul și 
pastele ocupă o poziție 
inferioară celei 
corespunzătoare în 
clasamentul global la 
nivelul UE.  

Pe de altă parte, 
serviciile electricitate,
 serviciile de 
întreținere a casei și 
grădinii (de exemplu 
instalații, covoare, 
zugrăvire/vopsire și 
grădinărit), serviciile de 
întreținere și reparații 
vehicule, serviciile de 
furnizare apă, serviciile 
de colectare și 
depozitare, serviciile de 
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hardware, console pentru 
jocuri), alte produse 
alimentare (de exemplu 
pește, lactate, uleiuri, 
mirodenii, dulciuri, supe) și 
serviciile dentare ocupă o 
poziție superioară celei 
corespunzătoare în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 

transport cu tramvaiul, 
autobuzul și metroul, 
serviciile de închiriere 
vehicule, autoturismele 
noi, cafenelele, barurile 
și restaurantele și 
electrocasnicele mici (de 
exemplu cafetiere, fiare 
de călcat) ocupă o 
poziție superioară celei 
care le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 
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IPP Danemarca (DK) per piață

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

Servicii de telefonie mobilă

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Servicii internet

Conturi curente bancare

Carne şi produse din carne

Autoturisme la mâna a doua

Servicii imobiliare

Servicii de telefonie fixă

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Servicii electricitate

Produse TCI

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Produse pentru îngrijire personală

Servicii de colectare şi depozitare

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Asigurări vehicule

Fructe şi legume

Alte produse electronice

Asigurări locuinţe

Servicii gaz

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Alte produse alimentare

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Servicii poştale

Servicii de închiriere vehicule

Cafenele, baruri şi restaurante

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

Servicii de pariuri şi loterie

Produse pentru menaj şi grădinărit

Autoturisme noi

Servicii de furnizare apă

Medicamente ce nu necesită  reţetă

Produse pentru timpul liber 

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Servicii de transport aerian

Electrocasnice mari

Pompe funebre

Servicii feroviare

Pâine, cereale, orez şi paste

Electrocasnice mici

Servicii dentare

Mobilă  şi finisaje

Servicii de întreţinere personală

Cazare pe timpul vacanţei

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Băuturi nealcoolice

Băuturi alcoolice

Combustibili

Servicii culturale şi de divertisment

Cărţi, reviste şi ziare

IPP

Rezulta
te 

bune

Rezultate 
bune către 

medii

Rezultate 
medii către 

slabe

Rezultate slabe

În Danemarca, produsele pentru 
îngrijire personală (de exemplu 
cosmetice, parfumuri, 
echipamente electrice 
cosmetice) și alte produse 
electronice (de exemplu 
echipamente TV, playere audio, 
echipament foto și video) ocupă 
o poziție cu mult inferioară 
celei care le corespunde în 
clasamentul global la nivelul 
UE. 

Serviciile de telefonie mobilă, 
conturile curente bancare (ce 
includ cardurile de debit), 
carnea și produsele din carne, 
serviciile de telefonie fixă, 
produsele TCI (de exemplu 
telefoane, computere, software, 
hardware, console pentru 
jocuri), asigurările vehicule, 
fructele și legumele, alte 
produse alimentare (de exemplu 
pește, lactate, uleiuri, 
mirodenii, dulciuri, supe), 
serviciile poștale și serviciile de 
întreținere personală (de 
exemplu, coafeze, sauna, ...) au 
ocupat, de asemenea, o poziție 
inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Serviciile de furnizare apă, 
serviciile feroviare și 
combustibilii ocupă o poziție cu 
mult superioară celei 
corespunzătoare în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Serviciile legale și contabile 
(de exemplu notariale, de 
avocatură, contabile, ...), 
îmbrăcămintea și 
încălțămintea, produsele 

IPP Estonia (EE) per piață

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

Autoturisme la mâna a doua

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Îmbrăcăminte şi încă lţăminte

Servicii imobiliare

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Fructe şi legume

Servicii de furnizare apă

Carne şi produse din carne

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Produse pentru menaj şi grădinărit

Produse pentru timpul liber 

Combustibili

Cafenele, baruri şi restaurante

Servicii internet

Produse TCI

Alte produse alimentare

Mobilă  şi finisaje

Servicii electricitate

Electrocasnice mici

Autoturisme noi

Servicii de închiriere vehicule

Electrocasnice mari

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Alte produse electronice

Servicii de colectare şi depozitare

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Servicii gaz

Asigurări locuinţe

Băuturi alcoolice

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Servicii dentare

Servicii de telefonie mobilă

Produse pentru îngrijire personală

Medicamente ce nu necesită  reţetă

Cazare pe timpul vacanţei

Servicii de transport aerian

Servicii de pariuri şi loterie

Băuturi nealcoolice

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Servicii culturale şi de divertisment

Pâine, cereale, orez şi paste

Conturi curente bancare

Pompe funebre

Asigurări vehicule

Cărţi, reviste şi ziare

Servicii poştale

Servicii de telefonie fixă

Servicii feroviare

Servicii de întreţinere personală

IPP

Rezultate 
bune

Rezultate 
bune către 

medii

Rezultate 
medii către 

slabe

 

În Estonia, fructele și 
legumele, produsele 
pentru timpul liber (de 
exemplu echipamente 
sport, muzică, jucării, 
jocuri), electrocasnicele 
mici (de exemplu 
cafetiere, fiare de călcat) 
și electrocasnicele mari 
(de exemplu aragaze, 
frigidere, radiatoare, 
aspiratoare) s-au clasat pe 
o poziție cu mult 
inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE.  

Îmbrăcămintea și 
încălțămintea, carnea și 
produsele din carne, 
produsele pentru menaj și 
grădinărit, combustibilii, 
cafenelele, barurile și 
restaurantele, produsele 
TCI (de exemplu 
telefoane, computere, 
software, hardware, 
console pentru jocuri), alte 
produse alimentare (de 
exemplu pește, lactate, 
uleiuri, mirodenii, 
dulciuri, supe), mobila și 
finisajele, autoturismele 
noi, alte produse 
electronice (de exemplu 
echipamente TV, playere 
audio, echipament foto și 
video), băuturile alcoolice, 
excluzând băuturile din 
cafenele, baruri și 
restaurante, băuturile 
nealcoolice, excluzând 
băuturile din cafenele, 
baruri și restaurante, 
produsele pentru îngrijire 
personală (de exemplu 
cosmetice, parfumuri, 
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pentru menaj și grădinărit, 
serviciile de transport cu 
tramvaiul, autobuzul și 
metroul și mobila și finisajele 
ocupă, de asemenea, o poziție 
superioară celei 
corespunzătoare în 
clasamentul global la nivelul 
UE.  

echipamente electrice 
cosmetice), cazarea pe 
timpul vacanței și 
serviciile culturale și de 
divertisment (de exemplu 
concerte, cinematografe și 
parcuri de distracții) 
ocupă o poziție inferioară 
celei care le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE.  

Serviciile legale și 
contabile (de exemplu 
notariale, de avocatură, 
contabile, ...), serviciile de 
telefonie mobilă, conturile 
curente bancare (ce includ 
cardurile de debit), 
serviciile de telefonie fixă 
și serviciile feroviare 
ocupă o poziție cu mult 
superioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Serviciile internet, 
serviciile electricitate, 
serviciile de colectare și 
depozitare, serviciile gaz, 
asigurările locuințe, 
serviciile de transport cu 
tramvaiul, autobuzul și 
metroul, serviciile de 
pariuri și loterie, pompele 
funebre, asigurările 
vehicule și serviciile 
poștale ocupă o poziție 
superioară celei care le 
corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 
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IPP Grecia (EL) per piață 

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

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Servicii imobiliare

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Conturi curente bancare

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Servicii de colectare şi depozitare

Combustibili

Servicii electricitate

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Servicii internet

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Autoturisme la mâna a doua

Servicii de pariuri şi loterie

Asigurări locuinţe

Cazare pe timpul vacanţei

Servicii feroviare

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Servicii de furnizare apă

Servicii de telefonie mobilă

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

Produse pentru menaj şi grădinărit

Pompe funebre

Servicii gaz

Cafenele, baruri şi restaurante

Produse pentru timpul liber 

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Servicii de închiriere vehicule

Asigurări vehicule

Servicii de telefonie fixă

Mobilă  şi finisaje

Autoturisme noi

Produse pentru îngrijire personală

Servicii poştale

Carne şi produse din carne

Fructe şi legume

Băuturi alcoolice

Alte produse alimentare

Alte produse electronice

Electrocasnice mari

Produse TCI

Băuturi nealcoolice

Servicii culturale şi de divertisment

Electrocasnice mici

Servicii de transport aerian

Pâine, cereale, orez şi paste

Servicii dentare

Medicamente ce nu necesită  reţetă

Cărţi, reviste şi ziare

Servicii de întreţinere personală

IPP

Rezultate 
bune

Rezulta
te bune 
către 
medii

Rezultate medii 
către slabe

Rezultate slabe

 

În Grecia, combustibilii, 
cazarea pe timpul vacanței, 
serviciile pentru sport și 
activități de recreere (de 
exemplu sală de sport, cluburi 
de sport) ocupă o poziție cu 
mult inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Împrumuturile, ipotecile și 
cardurile de credit, conturile 
curente bancare (ce includ 
cardurile de debit), serviciile de 
colectare și depozitare, 
pachetele de călătorii și 
excursiile organizate, serviciile 
de pariuri și loterie, asigurările 
locuințe, pompele funebre, 
produsele pentru îngrijire 
personală (de exemplu 
cosmetice, parfumuri, 
echipamente electrice 
cosmetice) și băuturile 
alcoolice, excluzând băuturile 
din cafenele, baruri și 
restaurante ocupă, de asemenea, 
o poziție inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE.  

Piața cărnii și a produselor din 
carne este singura care ocupă o 
poziție cu mult superioară celei 
care îi corespunde în 
clasamentul global la nivelul 
UE. 

Serviciile internet, 
autoturismele la mâna a doua, 
serviciile de întreținere și 
reparații vehicule, serviciile 
de furnizare apă, serviciile de 
telefonie mobilă, 
îmbrăcămintea și 
încălțămintea, serviciile gaz, 

IPP Spania (ES) per piață 

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

Servicii de telefonie mobilă

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Conturi curente bancare

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Servicii internet

Servicii electricitate

Servicii imobiliare

Asigurări locuinţe

Servicii de telefonie fixă

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Servicii gaz

Servicii de transport aerian

Servicii de colectare şi depozitare

Asigurări vehicule

Autoturisme la mâna a doua

Produse pentru menaj şi grădinărit

Combustibili

Autoturisme noi

Produse TCI

Pompe funebre

Servicii de furnizare apă

Servicii de închiriere vehicule

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Servicii feroviare

Cafenele, baruri şi restaurante

Îmbrăcăminte şi încă lţăminte

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Servicii dentare

Produse pentru timpul liber 

Mobilă şi finisaje

Electrocasnice mari

Medicamente ce nu necesită  reţetă

Servicii poştale

Cazare pe timpul vacanţei

Electrocasnice mici

Alte produse electronice

Servicii culturale şi de divertisment

Servicii de pariuri şi loterie

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Servicii de întreţinere personală

Produse pentru îngrijire personală

Băuturi nealcoolice

Băuturi alcoolice

Alte produse alimentare

Carne şi produse din carne

Fructe şi legume

Cărţi, reviste şi ziare

Pâine, cereale, orez şi paste

IPP

Rezult
ate 

bune

Rezultate 
bune 
către 
medii

Rezultate 
medii către 

slabe

Rezultate slabe

 

În Spania, serviciile de 
transport aerian sunt 
singura piață care ocupă o 
poziție cu mult inferioară 
celei care îi corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 

Serviciile de telefonie 
mobilă, conturile curente 
bancare (ce includ 
cardurile de debit), 
asigurările locuințe, 
serviciile de telefonie fixă, 
asigurările vehicule, 
combustibilii, 
autoturismele noi, 
pompele funebre, 
serviciile dentare, 
electrocasnicele mari (de 
exemplu aragaze, 
frigidere, radiatoare, 
aspiratoare), cazarea pe 
timpul vacanței, serviciile 
culturale și de 
divertisment (de exemplu 
concerte, cinematografe și 
parcuri de distracții) și 
serviciile de întreținere 
personală (de exemplu, 
coafeze, sauna, ...) ocupă 
o poziție inferioară celei 
care le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 

Pe de altă parte, serviciile 
de întreținere a casei și 
grădinii (de exemplu 
instalații, covoare, 
zugrăvire/vopsire și 
grădinărit), serviciile de 
pariuri și loterie, carnea și 
produsele din carne și 
fructele și legumele ocupă 
o poziție cu mult 
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fructele și legumele, alte 
produse alimentare (de 
exemplu pește, lactate, 
uleiuri, mirodenii, dulciuri, 
supe), produsele TCI (de 
exemplu telefoane, 
computere, software, 
hardware, console pentru 
jocuri), serviciile de transport 
aerian și serviciile dentare 
ocupă, de asemenea, o poziție 
superioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

superioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE.  

Autoturismele la mâna a 
doua, produsele pentru 
menaj și grădinărit, 
serviciile de furnizare apă, 
serviciile feroviare, 
îmbrăcămintea și 
încălțămintea, serviciile 
de transport cu tramvaiul, 
autobuzul și metroul și 
alte produse alimentare 
(de exemplu pește, lactate, 
uleiuri, mirodenii, 
dulciuri, supe) ocupă, de 
asemenea, o poziție 
superioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 
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IPP Finlanda (FI) per piață 

69,0

69,8
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74,4
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80,7
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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
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Servicii internet

Servicii de telefonie mobilă

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Autoturisme la mâna a doua

Servicii de telefonie fixă

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Servicii imobiliare

Servicii electricitate

Produse TCI

Asigurări locuinţe

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Servicii de colectare şi depozitare

Asigurări vehicule

Cărţi, reviste şi ziare

Mobilă  şi finisaje

Conturi curente bancare

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Servicii de furnizare apă

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Autoturisme noi

Servicii gaz

Produse pentru menaj şi grădinărit

Servicii feroviare

Alte produse electronice

Produse pentru îngrijire personală

Electrocasnice mari

Cafenele, baruri şi restaurante

Produse pentru timpul liber 

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Servicii de închiriere vehicule

Electrocasnice mici

Servicii de transport aerian

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Carne şi produse din carne

Medicamente ce nu necesită  reţetă

Servicii poştale

Servicii de pariuri şi loterie

Fructe şi legume

Cazare pe timpul vacanţei

Alte produse alimentare

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Servicii dentare

Combustibili

Pompe funebre

Servicii de întreţinere personală

Servicii culturale şi de divertisment

Pâine, cereale, orez şi paste

Băuturi nealcoolice

Băuturi alcoolice

IPP

Rezulta
te 

bune

Rezultate 
bune către 

medii

Rezultate medii 

 

În Finlanda, produsele TCI (de 
exemplu telefoane, computere, 
software, hardware, console 
pentru jocuri), asigurările 
vehicule, cărțile, revistele și 
ziarele, precum și mobila și 
finisajele ocupă o poziție cu 
mult inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Serviciile de telefonie mobilă, 
serviciile de telefonie fixă, 
asigurările locuințe, 
autoturismele noi, alte produse 
electronice (de exemplu 
echipamente TV, playere audio, 
echipament foto și video), 
produsele pentru îngrijire 
personală (de exemplu 
cosmetice, parfumuri, 
echipamente electrice 
cosmetice), serviciile pentru 
sport și activități de recreere (de 
exemplu sală de sport, cluburi 
de sport), electrocasnicele mari 
(de exemplu aragaze, frigidere, 
radiatoare, aspiratoare) și 
electrocasnicele mici (de 
exemplu cafetiere, fiare de 
călcat) ocupă o poziție 
inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE.  

Piața cărnii și a produselor din 
carne și piața serviciilor de 
transport cu tramvaiul, 
autobuzul și metroul ocupă o 
poziție cu mult superioară celei 
care le corespunde în 
clasamentul global la nivelul 
UE. 

Serviciile legale și contabile 
(de exemplu notariale, de 

IPP Franța (FR) per piață 

63,7
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66,5
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68,9

70,3
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74,0

74,1

74,3
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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

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Servicii imobiliare

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Servicii internet

Servicii de telefonie mobilă

Conturi curente bancare

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Servicii feroviare

Autoturisme la mâna a doua

Servicii de telefonie fixă

Servicii electricitate

Servicii de furnizare apă

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Servicii gaz

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Medicamente ce nu necesită reţetă

Servicii poştale

Asigurări locuinţe

Produse pentru menaj şi grădinărit

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Servicii de pariuri şi loterie

Asigurări vehicule

Cafenele, baruri şi restaurante

Produse TCI

Servicii de colectare şi depozitare

Servicii de transport aerian

Carne şi produse din carne

Fructe şi legume

Pompe funebre

Servicii de închiriere vehicule

Autoturisme noi

Îmbrăcăminte şi încă lţăminte

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Electrocasnice mari

Alte produse alimentare

Produse pentru timpul liber 

Combustibili

Mobilă  şi finisaje

Produse pentru îngrijire personală

Cazare pe timpul vacanţei

Electrocasnice mici

Alte produse electronice

Servicii dentare

Băuturi nealcoolice

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Băuturi alcoolice

Pâine, cereale, orez şi paste

Servicii de întreţinere personală

Servicii culturale şi de divertisment

Cărţi, reviste şi ziare

IPP

Rezultate 
bune

Rezultate 
bune către 

medii

Rezultate medii 
către slabe

Rezultate slabe

 

În Franța, 
medicamentele ce nu 
necesită rețetă și 
serviciile poștale ocupă o 
poziție cu mult inferioară 
celei care le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 

Conturile curente 
bancare (ce includ 
cardurile de debit), 
serviciile feroviare, 
serviciile de telefonie 
fixă, asigurările 
vehicule, serviciile de 
transport aerian, 
pompele funebre și 
electrocasnicele mari 
(de exemplu aragaze, 
frigidere, radiatoare, 
aspiratoare) ocupă, de 
asemenea, o poziție 
inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Îmbrăcămintea și 
încălțămintea ocupă o 
poziție cu mult superioară 
celei care îi corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 

Autoturismele la mâna a 
doua, produsele pentru 
menaj și grădinărit, 
serviciile de colectare și 
depozitare, carnea și 
produsele din carne, 
pachetele de călătorii și 
excursiile organizate și 
combustibilii ocupă, de 
asemenea, o poziție 
superioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
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avocatură, contabile, ...), 
serviciile de furnizare apă, 
îmbrăcămintea și 
încălțămintea, împrumuturile, 
ipotecile și cardurile de 
credit, serviciile feroviare, 
pachetele de călătorii și 
excursiile organizate, 
serviciile de pariuri și loterie, 
fructele și legumele, 
combustibilii și pompele 
funebre ocupă o poziție 
superioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

global la nivelul UE 
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IPP Ungaria (HU) per piață 

59,8

61,8
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69,0
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76,2

76,3

76,5

76,5

76,9

77,0

77,3
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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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Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Servicii imobiliare

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Servicii gaz

Servicii feroviare

Servicii electricitate

Conturi curente bancare

Autoturisme la mâna a doua

Servicii de furnizare apă

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

Servicii de colectare şi depozitare

Servicii internet

Asigurări locuinţe

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Carne şi produse din carne

Pompe funebre

Asigurări vehicule

Autoturisme noi

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Băuturi alcoolice

Medicamente ce nu necesită  reţetă

Combustibili

Produse pentru timpul liber 

Servicii de telefonie mobilă

Fructe şi legume

Servicii de telefonie fixă

Produse pentru menaj şi grădinărit

Mobilă  şi finisaje

Servicii de închiriere vehicule

Servicii poştale

Produse pentru îngrijire personală

Servicii dentare

Alte produse alimentare

Cafenele, baruri şi restaurante

Electrocasnice mici

Produse TCI

Pâine, cereale, orez şi paste

Servicii de transport aerian

Electrocasnice mari

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Alte produse electronice

Băuturi nealcoolice

Servicii culturale şi de divertisment

Servicii de pariuri şi loterie

Cazare pe timpul vacanţei

Servicii de întreţinere personală

Cărţi, reviste şi ziare

IPP

Rezultate 
bune

Rezultate 
bune către 

medii

Rezultate medii 
către slabe

Rezultate slabe

 

În Ungaria, pompele funebre, 
băuturile alcoolice, 
excluzând băuturile din 
cafenele, baruri și restaurante 
și serviciile de pariuri și 
loterie sunt piețe care ocupă o 
poziție cu mult inferioară celei 
care le corespunde în 
clasamentul global la nivelul 
UE. 

Împrumuturile, ipotecile și 
cardurile de credit, serviciile 
gaz, serviciile feroviare, 
serviciile de transport cu 
tramvaiul, autobuzul și 
metroul, asigurările vehicule, 
autoturismele noi, produsele 
pentru îngrijire personală (de 
exemplu cosmetice, 
parfumuri, echipamente 
electrice cosmetice) și 
pâinea, cerealele, orezul și 
pastele ocupă, de asemenea, o 
poziție inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Piața serviciilor de telefonie 
mobilă este singura care ocupă 
o poziție cu mult superioară 
celei care îi corespunde în 
clasamentul global la nivelul 
UE. 

Serviciile internet, 
serviciile de întreținere și 
reparații vehicule, serviciile 
de telefonie fixă, produsele 
pentru menaj și grădinărit, 
cafenelele, barurile și 
restaurantele și produsele 
TCI (de exemplu telefoane, 
computere, software, 
hardware, console pentru 
jocuri) ocupă o poziție 

IPP Irlanda (IE) per piață 

63,4
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78,9

79,0

79,1
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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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Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Conturi curente bancare

Servicii imobiliare

Autoturisme la mâna a doua

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Servicii de telefonie mobilă

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Servicii internet

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Servicii de închiriere vehicule

Combustibili

Asigurări locuinţe

Servicii de transport aerian

Servicii de telefonie fixă

Servicii de colectare şi depozitare

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Autoturisme noi

Servicii feroviare

Cafenele, baruri şi restaurante

Asigurări vehicule

Produse pentru menaj şi grădinărit

Servicii gaz

Servicii de furnizare apă

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Îmbrăcăminte şi încă lţăminte

Medicamente ce nu necesită  reţetă

Produse pentru timpul liber 

Mobilă  şi finisaje

Produse TCI

Servicii dentare

Carne şi produse din carne

Cazare pe timpul vacanţei

Alte produse alimentare

Fructe şi legume

Electrocasnice mari

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Pompe funebre

Alte produse electronice

Servicii electricitate

Electrocasnice mici

Servicii culturale şi de divertisment

Servicii poştale

Cărţi, reviste şi ziare

Băuturi alcoolice

Băuturi nealcoolice

Produse pentru îngrijire personală

Pâine, cereale, orez şi paste

Servicii de pariuri şi loterie

Servicii de întreţinere personală

IPP

Rezultate 
bune

Rezultate 
bune către 

medii

Rezultate medii 
către slabe

 

În Irlanda, piața 
serviciilor de transport 
aerian ocupă o poziție cu 
mult inferioară celei care 
îi corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE.  

Conturile curente 
bancare (ce includ 
cardurile de debit), 
serviciile de închiriere 
vehicule, combustibilii, 
asigurările locuințe, 
autoturismele noi, 
asigurările vehicule, 
medicamentele ce nu 
necesită rețetă, serviciile 
dentare, cazarea pe 
timpul vacanței, 
serviciile pentru sport și 
activități de recreere (de 
exemplu sală de sport, 
cluburi de sport), 
serviciile culturale și de 
divertisment (de 
exemplu concerte, 
cinematografe și parcuri 
de distracții) și cărțile, 
revistele și ziarele 
ocupă, de asemenea, o 
poziție inferioară celei 
care le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 

Serviciile electricitate și 
serviciile de pariuri și 
loterie ocupă o poziție cu 
mult superioară celei care 
le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 

Serviciile gaz, serviciile 
de furnizare apă, 
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superioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

serviciile de transport cu 
tramvaiul, autobuzul și 
metroul, îmbrăcămintea 
și încălțămintea, carnea 
și produsele din carne, 
fructele și legumele și 
serviciile poștale ocupă, 
de asemenea, o poziție 
superioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 
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IPP Italia (IT) per piață
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73,1
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77,6

77,6

78,0

78,1
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78,9

79,2

79,3

79,3

79,4

79,6

79,7

79,9

80,2

80,2
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81,1

81,4

81,4

81,4

81,7

85,0

85,6
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Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Servicii feroviare

Servicii imobiliare

Conturi curente bancare

Servicii de telefonie fixă

Servicii internet

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Combustibili

Autoturisme la mâna a doua

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Servicii de telefonie mobilă

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Servicii gaz

Servicii electricitate

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Servicii de furnizare apă

Servicii de colectare şi depozitare

Servicii poştale

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

Asigurări vehicule

Servicii de transport aerian

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Asigurări locuinţe

Servicii de pariuri şi loterie

Autoturisme noi

Alte produse alimentare

Mobilă  şi finisaje

Produse pentru menaj şi grădinărit

Cafenele, baruri şi restaurante

Servicii de închiriere vehicule

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Fructe şi legume

Carne şi produse din carne

Produse TCI

Servicii dentare

Electrocasnice mari

Alte produse electronice

Produse pentru timpul liber 

Cazare pe timpul vacanţei

Băuturi alcoolice

Pompe funebre

Electrocasnice mici

Produse pentru îngrijire personală

Pâine, cereale, orez şi paste

Servicii culturale şi de divertisment

Băuturi nealcoolice

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Medicamente ce nu necesită  reţetă

Servicii de întreţinere personală

Cărţi, reviste şi ziare

IPP

Rezultate 
bune

Rezultate 
bune către 

medii

Rezultate medii 
către slabe

Rezultate slabe

 

În Italia, combustibilii și 
serviciile poștale ocupă o 
poziție cu mult inferioară celei 
care le corespunde în 
clasamentul global la nivelul 
UE. 

Serviciile feroviare, conturile 
curente bancare (ce includ 
cardurile de debit), serviciile de 
telefonie fixă, asigurările 
vehicule, serviciile de transport 
aerian, alte produse alimentare 
(de exemplu pește, lactate, 
uleiuri, mirodenii, dulciuri, 
supe) și mobila și finisajele 
ocupă, de asemenea, o poziție 
inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Autoturismele la mâna a 
doua, serviciile electricitate, 
îmbrăcămintea și 
încălțămintea, serviciile de 
întreținere și reparații 
vehicule, produsele pentru 
menaj și grădinărit, pachetele 
de călătorii și excursiile 
organizate, fructele și 
legumele, carnea și produsele 
din carne, produsele TCI (de 
exemplu telefoane, 
computere, software, 
hardware, console pentru 
jocuri), produsele pentru 
timpul liber (de exemplu 
echipamente sport, muzică, 
jucării, jocuri) și 
medicamentele ce nu necesită 
rețetă ocupă o poziție 
superioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

IPP Lituania (LT) per piață 

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

Autoturisme la mâna a doua

Servicii de furnizare apă

Servicii imobiliare

Servicii electricitate

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Îmbrăcăminte şi încă lţăminte

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Carne şi produse din carne

Fructe şi legume

Servicii de telefonie mobilă

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Servicii internet

Servicii de pariuri şi loterie

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Produse pentru timpul liber 

Mobilă şi finisaje

Produse pentru menaj şi grădinărit

Autoturisme noi

Alte produse alimentare

Medicamente ce nu necesită  reţetă

Combustibili

Servicii de colectare şi depozitare

Electrocasnice mici

Servicii dentare

Servicii de telefonie fixă

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Cafenele, baruri şi restaurante

Produse pentru îngrijire personală

Alte produse electronice

Servicii gaz

Cazare pe timpul vacanţei

Produse TCI

Asigurări locuinţe

Servicii de închiriere vehicule

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Conturi curente bancare

Băuturi nealcoolice

Pompe funebre

Electrocasnice mari

Servicii poştale

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Servicii de transport aerian

Pâine, cereale, orez şi paste

Asigurări vehicule

Servicii culturale şi de divertisment

Băuturi alcoolice

Servicii de întreţinere personală

Cărţi, reviste şi ziare

Servicii feroviare

IPP

Rezult
ate 

bune

Rezultate 
bune către 

medii

Rezultate medii 
către slabe

 

În Lituania, nicio piață nu a 
obținut o poziție cu mult 
inferioară celei care îi 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE.  

Totuși, serviciile de 
furnizare apă, 
îmbrăcămintea și 
încălțămintea, carnea și 
produsele din carne, fructele 
și legumele, serviciile de 
pariuri și loterie, produsele 
pentru timpul liber (de 
exemplu echipamente sport, 
muzică, jucării, jocuri), 
mobila și finisajele, 
autoturismele noi, alte 
produse alimentare (de 
exemplu pește, lactate, 
uleiuri, mirodenii, dulciuri, 
supe), medicamentele ce nu 
necesită rețetă, 
combustibilii, 
electrocasnicele mici (de 
exemplu cafetiere, fiare de 
călcat), serviciile dentare, 
produsele pentru îngrijire 
personală (de exemplu 
cosmetice, parfumuri, 
echipamente electrice 
cosmetice), alte produse 
electronice (de exemplu 
echipamente TV, playere 
audio, echipament foto și 
video), cazarea pe timpul 
vacanței, serviciile pentru 
sport și activități de recreere 
(de exemplu sală de sport, 
cluburi de sport) și băuturile 
nealcoolice, excluzând 
băuturile din cafenele, 
baruri și restaurante sunt 
piețe care ocupă o poziție 
inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
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global la nivelul UE.  

Piața conturilor curente 
bancare (ce includ cardurile 
de debit) și piața serviciilor 
de transport cu tramvaiul, 
autobuzul și metroul ocupă 
o poziție cu mult superioară 
celei care le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 

Serviciile de întreținere a 
casei și grădinii (de 
exemplu instalații, covoare, 
zugrăvire/vopsire și 
grădinărit), serviciile 
internet, împrumuturile, 
ipotecile și cardurile de 
credit, serviciile de 
colectare și depozitare, 
serviciile gaz, asigurările 
locuințe, serviciile de 
închiriere vehicule, 
serviciile poștale, serviciile 
de transport aerian și 
asigurările vehicule ocupă o 
poziție superioară celei care 
le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 
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IPP Luxemburg (LU) per piață 

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

Servicii imobiliare

Servicii internet

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Servicii de telefonie mobilă

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Autoturisme la mâna a doua

Servicii de închiriere vehicule

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Cafenele, baruri şi restaurante

Carne şi produse din carne

Îmbrăcăminte şi încă lţăminte

Fructe şi legume

Produse pentru menaj şi grădinărit

Servicii de pariuri şi loterie

Servicii de transport aerian

Servicii de colectare şi depozitare

Produse TCI

Servicii electricitate

Autoturisme noi

Mobilă şi finisaje

Alte produse alimentare

Servicii feroviare

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Produse pentru timpul liber 

Alte produse electronice

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Conturi curente bancare

Medicamente ce nu necesită  reţetă

Produse pentru îngrijire personală

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Electrocasnice mici

Servicii gaz

Asigurări vehicule

Servicii de telefonie fixă

Electrocasnice mari

Cazare pe timpul vacanţei

Servicii dentare

Pâine, cereale, orez şi paste

Servicii de furnizare apă

Servicii poştale

Asigurări locuinţe

Băuturi nealcoolice

Băuturi alcoolice

Servicii de întreţinere personală

Pompe funebre

Servicii culturale şi de divertisment

Cărţi, reviste şi ziare

Combustibili

IPP

Rezulta
te 

bune

Rezultate 
bune 
către 
medii

Rezultate 
medii către 

slabe

 

În Luxemburg, serviciile de 
închiriere vehicule, serviciile 
de transport aerian și 
serviciile pentru sport și 
activități de recreere (de 
exemplu sală de sport, 
cluburi de sport) ocupă o 
poziție cu mult inferioară celei 
care le corespunde în 
clasamentul global la nivelul 
UE. 

Serviciile de întreținere și 
reparații vehicule, cafenelele, 
barurile și restaurantele, 
carnea și produsele din carne, 
serviciile de pariuri și loterie, 
produsele TCI (de exemplu 
telefoane, computere, 
software, hardware, console 
pentru jocuri), autoturismele 
noi, mobila și finisajele, alte 
produse alimentare (de 
exemplu pește, lactate, 
uleiuri, mirodenii, dulciuri, 
supe), alte produse 
electronice (de exemplu 
echipamente TV, playere 
audio, echipament foto și 
video), produsele pentru 
îngrijire personală (de 
exemplu cosmetice, 
parfumuri, echipamente 
electrice cosmetice), 
electrocasnicele mici (de 
exemplu cafetiere, fiare de 
călcat), precum și pâinea, 
cerealele, orezul și pastele 
ocupă, de asemenea, o poziție 
inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE.  

Conturile curente bancare (ce 
includ cardurile de debit), 
serviciile gaz, serviciile de 

IPP Letonia (LV) per piață 

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

Servicii imobiliare

Servicii de furnizare apă

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Îmbrăcăminte şi încă lţăminte

Autoturisme la mâna a doua

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Carne şi produse din carne

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Servicii electricitate

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Produse pentru menaj şi grădinărit

Servicii de pariuri şi loterie

Fructe şi legume

Servicii internet

Alte produse alimentare

Servicii de închiriere vehicule

Autoturisme noi

Cafenele, baruri şi restaurante

Băuturi alcoolice

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Servicii de colectare şi depozitare

Medicamente ce nu necesită  reţetă

Produse pentru timpul liber 

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Servicii de telefonie mobilă

Conturi curente bancare

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Combustibili

Produse TCI

Asigurări locuinţe

Alte produse electronice

Băuturi nealcoolice

Produse pentru îngrijire personală

Servicii de transport aerian

Servicii poştale

Mobilă  şi finisaje

Electrocasnice mici

Pompe funebre

Servicii dentare

Servicii gaz

Cazare pe timpul vacanţei

Servicii culturale şi de divertisment

Electrocasnice mari

Asigurări vehicule

Pâine, cereale, orez şi paste

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Servicii feroviare

Servicii de telefonie fixă

Servicii de întreţinere personală

Cărţi, reviste şi ziare

IPP

Rezultate 
bune

Rezultate 
bune către 

medii

Rezultate 
medii către 

slabe

 

În Letonia, alte produse 
alimentare (de exemplu 
pește, lactate, uleiuri, 
mirodenii, dulciuri, supe) 
și băuturile alcoolice, 
excluzând băuturile din 
cafenele, baruri și 
restaurante ocupă o 
poziție cu mult inferioară 
celei care le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE.  

Serviciile de furnizare 
apă, serviciile de 
întreținere și reparații 
vehicule, îmbrăcămintea 
și încălțămintea, carnea și 
produsele din carne, 
produsele pentru menaj și 
grădinărit, serviciile de 
pariuri și loterie, fructele 
și legumele, serviciile de 
închiriere vehicule, 
autoturismele noi, 
cafenelele, barurile și 
restaurantele, 
medicamentele ce nu 
necesită rețetă, produsele 
pentru timpul liber (de 
exemplu echipamente 
sport, muzică, jucării, 
jocuri), alte produse 
electronice (de exemplu 
echipamente TV, playere 
audio, echipament foto și 
video), băuturile 
nealcoolice, excluzând 
băuturile din cafenele, 
baruri și restaurante, 
produsele pentru îngrijire 
personală (de exemplu 
cosmetice, parfumuri, 
echipamente electrice 
cosmetice), precum și 
serviciile culturale și de 
divertisment (de exemplu 
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telefonie fixă, serviciile de 
furnizare apă, asigurările 
locuințe și combustibilii 
ocupă o poziție cu mult 
superioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE.  

Serviciile electricitate, 
serviciile feroviare, 
pachetele de călătorii și 
excursiile organizate, 
serviciile de transport cu 
tramvaiul, autobuzul și 
metroul, serviciile poștale 
și pompele funebre ocupă, 
de asemenea, o poziție 
superioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

concerte, cinematografe și 
parcuri de distracții) 
ocupă, de asemenea, o 
poziție inferioară celei 
care le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 

Serviciile de telefonie 
mobilă, serviciile gaz, 
serviciile feroviare și 
serviciile de telefonie fixă 
ocupă o poziție cu mult 
superioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Investițiile bancare, 
pensiile și produsele 
financiare, serviciile 
internet, serviciile legale 
și contabile (de exemplu 
notariale, de avocatură, 
contabile, ...), serviciile de 
colectare și depozitare, 
conturile curente bancare 
(ce includ cardurile de 
debit), asigurările locuințe 
și asigurările vehicule 
ocupă, de asemenea, o 
poziție superioară celei 
care le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 
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IPP Malta (MT) per piață 

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

Servicii electricitate

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Servicii de furnizare apă

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Servicii internet

Produse pentru menaj şi grădinărit

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Servicii imobiliare

Servicii de telefonie fixă

Servicii poştale

Asigurări vehicule

Asigurări locuinţe

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Conturi curente bancare

Servicii de colectare şi depozitare

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

Produse pentru timpul liber 

Pompe funebre

Autoturisme la mâna a doua

Medicamente ce nu necesită  reţetă

Servicii de pariuri şi loterie

Electrocasnice mari

Cafenele, baruri şi restaurante

Combustibili

Servicii de telefonie mobilă

Cazare pe timpul vacanţei

Servicii de închiriere vehicule

Electrocasnice mici

Mobilă  şi finisaje

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Fructe şi legume

Autoturisme noi

Servicii culturale şi de divertisment

Produse TCI

Servicii dentare

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Pâine, cereale, orez şi paste

Alte produse alimentare

Băuturi nealcoolice

Alte produse electronice

Servicii de întreţinere personală

Produse pentru îngrijire personală

Servicii de transport aerian

Băuturi alcoolice

Carne şi produse din carne

Cărţi, reviste şi ziare

Servicii feroviare

Servicii gaz

IPP

Rezulta
te 

bune

Rezultate 
bune către 

medii

Rezultate medii 
către slabe

 

În Malta, serviciile de transport 
cu tramvaiul, autobuzul și 
metroul, serviciile poștale, 
asigurările vehicule, pompele 
funebre ș electrocasnicele mari 
(de exemplu aragaze, frigidere, 
radiatoare, aspiratoare) ocupă o 
poziție cu mult inferioară celei 
care le corespunde în 
clasamentul global la nivelul 
UE.  

Serviciile de furnizare apă, 
produsele pentru menaj și 
grădinărit, serviciile de 
telefonie fixă, asigurările 
locuințe, produsele pentru 
timpul liber (de exemplu 
echipamente sport, muzică, 
jucării, jocuri), medicamentele 
ce nu necesită rețetă, cazarea pe 
timpul vacanței, 
electrocasnicele mici (de 
exemplu cafetiere, fiare de 
călcat), serviciile pentru sport și 
activități de recreere (de 
exemplu sală de sport, cluburi 
de sport), serviciile culturale și 
de divertisment (de exemplu 
concerte, cinematografe și 
parcuri de distracții), precum și 
pâinea, cerealele, orezul și 
pastele ocupă, de asemenea, o 
poziție inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE.  

Pe de altă parte, autoturismele 
la mâna a doua, serviciile de 
telefonie mobilă, precum și 
carnea și produsele din carne 
ocupă o poziție cu mult 
superioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

IPP Țările de Jos (NL) per piață

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

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Servicii de telefonie mobilă

Servicii internet

Servicii de pariuri şi loterie

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Conturi curente bancare

Servicii de telefonie fixă

Servicii gaz

Servicii imobiliare

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Autoturisme la mâna a doua

Servicii electricitate

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Servicii feroviare

Servicii poştale

Produse TCI

Asigurări locuinţe

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

Pompe funebre

Asigurări vehicule

Fructe şi legume

Cafenele, baruri şi restaurante

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Mobilă şi finisaje

Alte produse electronice

Produse pentru menaj şi grădinărit

Servicii de transport aerian

Electrocasnice mari

Autoturisme noi

Servicii de închiriere vehicule

Servicii de colectare şi depozitare

Carne şi produse din carne

Servicii dentare

Alte produse alimentare

Produse pentru timpul liber 

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Cazare pe timpul vacanţei

Electrocasnice mici

Servicii de furnizare apă

Produse pentru îngrijire personală

Medicamente ce nu necesită  reţetă

Servicii culturale şi de divertisment

Combustibili

Servicii de întreţinere personală

Băuturi alcoolice

Pâine, cereale, orez şi paste

Cărţi, reviste şi ziare

Băuturi nealcoolice

IPP

Rezultate 
bune

Rezultate 
bune 
către 
medii

Rezultate medii 
către slabe

 

În Țările de Jos, 
serviciile de pariuri și 
loterie și serviciile 
poștale ocupă o poziție cu 
mult inferioară celei care 
le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 

Serviciile de telefonie 
mobilă, serviciile de 
telefonie fixă, serviciile 
gaz, serviciile de 
transport cu tramvaiul, 
autobuzul și metroul, 
produsele TCI (de 
exemplu telefoane, 
computere, software, 
hardware, console 
pentru jocuri), pompele 
funebre, asigurările 
vehicule, mobila și 
finisajele, alte produse 
electronice (de exemplu 
echipamente TV, 
playere audio, 
echipament foto și 
video), serviciile de 
transport aerian, 
electrocasnicele mari 
(de exemplu aragaze, 
frigidere, radiatoare, 
aspiratoare) și serviciile 
pentru sport și activități 
de recreere (de exemplu 
sală de sport, cluburi de 
sport) ocupă, de 
asemenea, o poziție 
inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Serviciile de colectare și 
depozitare, serviciile de 
furnizare apă și 
combustibilii ocupă o 
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Investițiile bancare, pensiile 
și produsele financiare, 
serviciile imobiliare, 
împrumuturile, ipotecile și 
cardurile de credit, fructele și 
legumele, produsele TCI (de 
exemplu telefoane, 
computere, software, 
hardware, console pentru 
jocuri), pachetele de călătorii 
și excursiile organizate, alte 
produse alimentare (de 
exemplu pește, lactate, 
uleiuri, mirodenii, dulciuri, 
supe) și serviciile de transport 
aerian ocupă, de asemenea, o 
poziție superioară celei care 
le corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

poziție cu mult superioară 
celei care le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE.  

Serviciile imobiliare, 
autoturismele la mâna a 
doua, serviciile 
electricitate, serviciile 
legale și contabile (de 
exemplu notariale, de 
avocatură, contabile, ...), 
serviciile de întreținere 
și reparații vehicule, 
îmbrăcămintea și 
încălțămintea, produsele 
pentru menaj și 
grădinărit, carnea și 
produsele din carne, 
produsele pentru timpul 
liber (de exemplu 
echipamente sport, 
muzică, jucării, jocuri) 
și medicamentele ce nu 
necesită rețetă ocupă, de 
asemenea, o poziție 
superioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 
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IPP Polonia (PL) per piață

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

Autoturisme la mâna a doua

Servicii imobiliare

Servicii feroviare

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Servicii de colectare şi depozitare

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Servicii electricitate

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Carne şi produse din carne

Servicii internet

Conturi curente bancare

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

Combustibili

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Servicii de pariuri şi loterie

Servicii de furnizare apă

Servicii de telefonie mobilă

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Servicii poştale

Servicii gaz

Servicii de telefonie fixă

Autoturisme noi

Servicii de închiriere vehicule

Produse pentru timpul liber 

Cafenele, baruri şi restaurante

Produse TCI

Produse pentru menaj şi grădinărit

Alte produse alimentare

Medicamente ce nu necesită  reţetă

Asigurări vehicule

Mobilă  şi finisaje

Fructe şi legume

Asigurări locuinţe

Cazare pe timpul vacanţei

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Servicii dentare

Servicii de transport aerian

Pompe funebre

Electrocasnice mici

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Electrocasnice mari

Alte produse electronice

Băuturi alcoolice

Produse pentru îngrijire personală

Pâine, cereale, orez şi paste

Băuturi nealcoolice

Servicii culturale şi de divertisment

Servicii de întreţinere personală

Cărţi, reviste şi ziare

IPP

Rezultate 
bune

Rezultate 
bune către 

medii

Rezultate 
medii către 

slabe

Rezultate slabe

 

În Polonia, nicio piață nu a 
obținut o poziție cu mult 
inferioară celei care îi 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE 

Serviciile feroviare, serviciile 
de colectare și depozitare, 
carnea și produsele din carne, 
combustibilii, pachetele de 
călătorii și excursiile 
organizate, serviciile de 
pariuri și loterie, serviciile 
poștale, autoturismele noi, 
produsele pentru timpul liber 
(de exemplu echipamente 
sport, muzică, jucării, jocuri) 
și cazarea pe timpul vacanței 
ocupă o poziție inferioară celei 
care le corespunde în 
clasamentul global la nivelul 
UE. 

Piața serviciilor de transport 
cu tramvaiul, autobuzul și 
metroul ocupă o poziție cu 
mult superioară celei care îi 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Serviciile internet, 
serviciile de telefonie 
mobilă, serviciile legale și 
contabile (de exemplu 
notariale, de avocatură, 
contabile, ...), serviciile de 
telefonie fixă, produsele 
pentru menaj și grădinărit, 
fructele și legumele și 
asigurările locuințe ocupă o 
poziție superioară celei care 
le corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

IPP Portugalia (PT) per piață

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

Autoturisme la mâna a doua

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Conturi curente bancare

Servicii internet

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Servicii de telefonie fixă

Servicii electricitate

Servicii imobiliare

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Servicii de furnizare apă

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Combustibili

Asigurări locuinţe

Servicii de colectare şi depozitare

Asigurări vehicule

Autoturisme noi

Servicii de telefonie mobilă

Cafenele, baruri şi restaurante

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Servicii de închiriere vehicule

Carne şi produse din carne

Servicii gaz

Îmbrăcăminte şi încă lţăminte

Pompe funebre

Fructe şi legume

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Servicii de transport aerian

Alte produse alimentare

Produse pentru menaj şi grădinărit

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Produse TCI

Servicii poştale

Produse pentru timpul liber 

Mobilă  şi finisaje

Electrocasnice mici

Electrocasnice mari

Servicii feroviare

Cazare pe timpul vacanţei

Produse pentru îngrijire personală

Băuturi alcoolice

Pâine, cereale, orez şi paste

Servicii dentare

Alte produse electronice

Medicamente ce nu necesită reţetă

Servicii culturale şi de divertisment

Băuturi nealcoolice

Servicii de întreţinere personală

Cărţi, reviste şi ziare

Servicii de pariuri şi loterie

IPP

Rezultate 
bune

Rezultate 
bune către 

medii

Rezultate medii 
către slabe

Rezultate slabe

 

În Portugalia, serviciile 
pentru sport și activități de 
recreere (de exemplu sală 
de sport, cluburi de sport) 
reprezintă singura piață 
care a obținut o poziție cu 
mult inferioară celei care 
îi corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 

Conturile curente bancare 
(ce includ cardurile de 
debit), serviciile de 
telefonie fixă, 
combustibilii, asigurările 
locuințe, autoturismele 
noi, serviciile de închiriere 
vehicule, pompele funebre 
și serviciile de transport 
aerian ocupă, de 
asemenea, o poziție 
inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Piața serviciilor feroviare 
și piața serviciilor de 
pariuri și loterie ocupă o 
poziție superioară celei 
care le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE.  

Serviciile de telefonie 
mobilă, serviciile gaz, 
îmbrăcămintea și 
încălțămintea, produsele 
pentru menaj și grădinărit, 
produsele TCI (de 
exemplu telefoane, 
computere, software, 
hardware, console pentru 
jocuri) și medicamentele 
ce nu necesită rețetă 
ocupă, de asemenea, o 
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poziție superioară celei 
care le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 
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IPP România (RO) per piață 

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

Servicii feroviare

Servicii imobiliare

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Autoturisme la mâna a doua

Servicii de colectare şi depozitare

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Servicii de furnizare apă

Băuturi alcoolice

Carne şi produse din carne

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

Conturi curente bancare

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Servicii electricitate

Alte produse alimentare

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Cafenele, baruri şi restaurante

Medicamente ce nu necesită  reţetă

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Băuturi nealcoolice

Combustibili

Asigurări vehicule

Cazare pe timpul vacanţei

Servicii gaz

Produse pentru menaj şi grădinărit

Servicii dentare

Fructe şi legume

Servicii internet

Produse pentru timpul liber 

Mobilă  şi finisaje

Servicii de închiriere vehicule

Servicii de pariuri şi loterie

Pompe funebre

Autoturisme noi

Asigurări locuinţe

Produse pentru îngrijire personală

Electrocasnice mici

Pâine, cereale, orez şi paste

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Alte produse electronice

Electrocasnice mari

Produse TCI

Servicii culturale şi de divertisment

Servicii de telefonie mobilă

Servicii de telefonie fixă

Servicii de întreţinere personală

Servicii poştale

Servicii de transport aerian

Cărţi, reviste şi ziare

IPP

Rezultate 
bune

Rezultate 
bune către 

medii

Rezultate medii 
către slabe

Rezultate slabe

 

În România, piața băuturilor 
alcoolice, excluzând 
băuturile din cafenele, baruri 
și restaurante, cea a 
băuturilor nealcoolice, 
excluzând băuturile din 
cafenele, baruri și restaurante 
și cea a cazării pe timpul 
vacanței ocupă o poziție cu 
mult inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Serviciile feroviare, serviciile 
de colectare și depozitare, 
carnea și produsele din carne, 
alte produse alimentare (de 
exemplu pește, lactate, 
uleiuri, mirodenii, dulciuri, 
supe), cafenelele, barurile și 
restaurantele, medicamentele 
ce nu necesită rețetă, 
combustibilii, asigurările 
vehicule, precum și pâinea, 
cerealele, orezul și pastele 
ocupă, de asemenea, o poziție 
inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Serviciile internet, produsele 
TCI (de exemplu telefoane, 
computere, software, 
hardware, console pentru 
jocuri), serviciile de telefonie 
mobilă și serviciile de 
telefonie fixă ocupă o poziție 
cu mult superioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Serviciile de întreținere a 
casei și grădinii (de 
exemplu instalații, covoare, 
zugrăvire/vopsire și 
grădinărit), serviciile 

IPP Suedia (SE) per piață 

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

Servicii de telefonie mobilă

Servicii electricitate

Servicii internet

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Servicii de telefonie fixă

Autoturisme la mâna a doua

Servicii feroviare

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Servicii gaz

Servicii imobiliare

Servicii de furnizare apă

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Carne şi produse din carne

Servicii de colectare şi depozitare

Produse TCI

Produse pentru îngrijire personală

Asigurări vehicule

Asigurări locuinţe

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Fructe şi legume

Îmbrăcăminte şi încă lţăminte

Autoturisme noi

Servicii poştale

Conturi curente bancare

Servicii dentare

Cafenele, baruri şi restaurante

Produse pentru menaj şi grădinărit

Alte produse electronice

Medicamente ce nu necesită reţetă

Alte produse alimentare

Servicii de pariuri şi loterie

Pompe funebre

Electrocasnice mari

Produse pentru timpul liber 

Servicii de transport aerian

Servicii de închiriere vehicule

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Electrocasnice mici

Mobilă  şi finisaje

Cazare pe timpul vacanţei

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Servicii de întreţinere personală

Pâine, cereale, orez şi paste

Băuturi nealcoolice

Cărţi, reviste şi ziare

Combustibili

Băuturi alcoolice

Servicii culturale şi de divertisment

IPP

Rezultate 
bune

Rezultate 
bune către 

medii

Rezultate medii 
către slabe

Rezultate slabe

 

În Suedia, piața 
produselor pentru îngrijire 
personală (de exemplu 
cosmetice, parfumuri, 
echipamente electrice 
cosmetice) reprezintă 
singura piață care a 
obținut o poziție cu mult 
inferioară celei care îi 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Serviciile de telefonie 
mobilă, serviciile de 
telefonie fixă, serviciile 
feroviare, serviciile gaz, 
serviciile de transport cu 
tramvaiul, autobuzul și 
metroul, produsele TCI 
(de exemplu telefoane, 
computere, software, 
hardware, console pentru 
jocuri), asigurările 
vehicule, serviciile 
poștale, serviciile dentare, 
alte produse electronice 
(de exemplu echipamente 
TV, playere audio, 
echipament foto și video) 
și electrocasnicele mari 
(de exemplu aragaze, 
frigidere, radiatoare, 
aspiratoare) ocupă o 
poziție inferioară celei 
care le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 

Pachetele de călătorii și 
excursiile organizate și 
combustibilii sunt 
singurele piețe care ocupă 
o poziție cu mult 
superioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 
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electricitate, serviciile gaz, 
serviciile de pariuri și 
loterie, autoturismele noi, 
asigurările locuințe, 
serviciile poștale și 
serviciile de transport 
aerian ocupă o poziție 
superioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Serviciile imobiliare, 
împrumuturile, ipotecile și 
cardurile de credit, 
îmbrăcămintea și 
încălțămintea, conturile 
curente bancare (ce includ 
cardurile de debit), 
produsele pentru menaj și 
grădinărit, serviciile de 
pariuri și loterie, serviciile 
de închiriere vehicule, 
precum și mobila și 
finisajele ocupă o poziție 
superioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 
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IPP Slovenia (SI) per piață

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

Servicii imobiliare

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Autoturisme la mâna a doua

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Îmbrăcăminte şi încă lţăminte

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Servicii dentare

Servicii internet

Produse pentru menaj şi grădinărit

Medicamente ce nu necesită reţetă

Fructe şi legume

Servicii de colectare şi depozitare

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Servicii de pariuri şi loterie

Alte produse alimentare

Carne şi produse din carne

Servicii de telefonie mobilă

Produse pentru timpul liber 

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Cafenele, baruri şi restaurante

Mobilă  şi finisaje

Produse pentru îngrijire personală

Pachete de călătorii & excursii organizate

Băuturi nealcoolice

Produse TCI

Asigurări locuinţe

Electrocasnice mari

Electrocasnice mici

Autoturisme noi

Servicii de închiriere vehicule

Servicii electricitate

Băuturi alcoolice

Alte produse electronice

Servicii de telefonie fixă

Conturi curente bancare

Pâine, cereale, orez şi paste

Cazare pe timpul vacanţei

Servicii de furnizare apă

Pompe funebre

Cărţi, reviste şi ziare

Servicii de transport aerian

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Combustibili

Servicii feroviare

Asigurări vehicule

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Servicii gaz

Servicii culturale şi de divertisment

Servicii de întreţinere personală

Servicii poştale

IPP

Rezultate 
bune

Rezultate 
bune 
către 
medii

Rezultate 
medii către 

slabe

 

În Slovenia, serviciile 
dentare, medicamentele ce nu 
necesită rețetă, produsele 
pentru îngrijire personală (de 
exemplu cosmetice, 
parfumuri, echipamente 
electrice cosmetice) și alte 
produse alimentare (de 
exemplu pește, lactate, 
uleiuri, mirodenii, dulciuri, 
supe) ocupă o poziție cu mult 
inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Îmbrăcămintea și 
încălțămintea, fructele și 
legumele, serviciile de 
pariuri și loterie, produsele 
pentru timpul liber (de 
exemplu echipamente sport, 
muzică, jucării, jocuri), 
mobila și finisajele, 
electrocasnicele mari (de 
exemplu aragaze, frigidere, 
radiatoare, aspiratoare), 
electrocasnicele mici (de 
exemplu cafetiere, fiare de 
călcat), băuturile alcoolice, 
excluzând băuturile din 
cafenele, baruri și 
restaurante, alte produse 
electronice (de exemplu 
echipamente TV, playere 
audio, echipament foto și 
video), pâinea, cerealele, 
orezul și pastele, cazarea pe 
timpul vacanței, precum și 
cărțile, revistele și ziarele 
ocupă, de asemenea, o poziție 
inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Serviciile electricitate, 
serviciile de telefonie fixă, 

IPP Slovacia (SK) per piață 

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

Autoturisme la mâna a doua

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Servicii imobiliare

Îmbrăcăminte şi încă lţăminte

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Carne şi produse din carne

Servicii de colectare şi depozitare

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Servicii de telefonie mobilă

Conturi curente bancare

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Produse pentru menaj şi grădinărit

Servicii internet

Asigurări locuinţe

Servicii de închiriere vehicule

Fructe şi legume

Cafenele, baruri şi restaurante

Asigurări vehicule

Mobilă  şi finisaje

Produse pentru timpul liber 

Produse TCI

Autoturisme noi

Servicii de furnizare apă

Servicii de pariuri şi loterie

Servicii de transport aerian

Alte produse alimentare

Medicamente ce nu necesită reţetă

Servicii electricitate

Băuturi alcoolice

Servicii feroviare

Electrocasnice mici

Servicii dentare

Cazare pe timpul vacanţei

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Produse pentru îngrijire personală

Pompe funebre

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Electrocasnice mari

Alte produse electronice

Combustibili

Băuturi nealcoolice

Servicii de telefonie fixă

Pâine, cereale, orez şi paste

Servicii gaz

Servicii poştale

Servicii culturale şi de divertisment

Servicii de întreţinere personală

Cărţi, reviste şi ziare

IPP

Rezultate 
bune

Rezultate 
bune către 

medii

Rezultate medii 
către slabe

 

În Slovacia, nicio piață 
nu a obținut o poziție cu 
mult inferioară celei care 
îi corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 

Însă îmbrăcămintea și 
încălțămintea, carnea și 
produsele din carne, 
serviciile de colectare și 
depozitare, pachetele de 
călătorii și excursiile 
organizate, produsele 
pentru menaj și 
grădinărit, serviciile de 
închiriere vehicule, 
asigurările vehicule, 
mobila și finisajele, 
produsele pentru timpul 
liber (de exemplu 
echipamente sport, 
muzică, jucării, jocuri), 
serviciile de transport 
aerian, băuturile 
alcoolice, excluzând 
băuturile din cafenele, 
baruri și restaurante, 
electrocasnicele mici (de 
exemplu cafetiere, fiare 
de călcat), cazarea pe 
timpul vacanței și 
serviciile pentru sport și 
activități de recreere (de 
exemplu sală de sport, 
cluburi de sport) sunt 
piețe care ocupă o poziție 
inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Pe de altă parte, 
serviciile electricitate, 
serviciile feroviare, 
serviciile de transport cu 
tramvaiul, autobuzul și 
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conturile curente bancare (ce 
includ cardurile de debit), 
serviciile de furnizare apă, 
serviciile de transport cu 
tramvaiul, autobuzul și 
metroul, serviciile feroviare 
și serviciile gaz ocupă o 
poziție cu mult superioară celei 
care le corespunde în 
clasamentul global la nivelul 
UE. 

Împrumuturile, ipotecile și 
cardurile de credit, 
serviciile de telefonie 
mobilă, serviciile de 
întreținere și reparații 
vehicule, asigurările 
locuințe, asigurările 
vehicule, combustibilii și 
serviciile poștale ocupă o 
poziție superioară celei care 
le corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

metroul, serviciile de 
telefonie fixă și 
serviciile gaz ocupă o 
poziție cu mult superioară 
celei care le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 

Serviciile internet, 
serviciile de furnizare 
apă, combustibilii și 
serviciile poștale ocupă, 
de asemenea, o poziție 
superioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 
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IPP Regatul Unit (UK) per piață 

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

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Servicii imobiliare

Autoturisme la mâna a doua

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Servicii gaz

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Servicii internet

Servicii feroviare

Servicii de telefonie mobilă

Servicii de telefonie fixă

Autoturisme noi

Conturi curente bancare

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Asigurări vehicule

Asigurări locuinţe

Servicii de colectare şi depozitare

Servicii de închiriere vehicule

Servicii electricitate

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Servicii de furnizare apă

Produse TCI

Servicii de transport aerian

Cafenele, baruri şi restaurante

Combustibili

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Servicii dentare

Servicii poştale

Cazare pe timpul vacanţei

Îmbrăcăminte şi încă lţăminte

Produse pentru menaj şi grădinărit

Servicii de întreţinere personală

Servicii de pariuri şi loterie

Mobilă şi finisaje

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Electrocasnice mari

Alte produse electronice

Alte produse alimentare

Pompe funebre

Produse pentru timpul liber 

Carne şi produse din carne

Electrocasnice mici

Medicamente ce nu necesită  reţetă

Servicii culturale şi de divertisment

Băuturi nealcoolice

Fructe şi legume

Pâine, cereale, orez şi paste

Cărţi, reviste şi ziare

Produse pentru îngrijire personală

Băuturi alcoolice

IPP

Rezultate 
bune

Rezultate 
bune către 

medii

În Regatul Unit, autoturismele 
noi și serviciile de întreținere 
personală (de exemplu, coafeze, 
sauna, ...) ocupă o poziție cu 
mult inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE.  

Serviciile de întreținere și 
reparații vehicule, serviciile 
gaz, serviciile feroviare, 
serviciile de telefonie fixă, 
asigurările vehicule, serviciile 
de închiriere vehicule, serviciile 
de transport aerian, serviciile 
dentare, serviciile poștale, 
cazarea pe timpul vacanței și 
serviciile pentru sport și 
activități de recreere (de 
exemplu sală de sport, cluburi 
de sport) ocupă, de asemenea, o 
poziție inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Îmbrăcămintea și încălțămintea, 
carnea și produsele din carne și 
fructele și legumele ocupă o 
poziție cu mult superioară celei 
care le corespunde în 
clasamentul global la nivelul 
UE.  

Împrumuturile, ipotecile și 
cardurile de credit, serviciile 
electricitate, serviciile de 
întreținere a casei și grădinii 
(de exemplu instalații, 
covoare, zugrăvire/vopsire și 
grădinărit), serviciile de 
furnizare apă, produsele 
pentru menaj și grădinărit, 
serviciile de pariuri și loterie, 
alte produse alimentare (de 
exemplu pește, lactate, 
uleiuri, mirodenii, dulciuri, 

IPP Norvegia (NO) per piață 

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

Investiţii bancare, pensii şi produse financiare

Servicii imobiliare

Servicii internet

Autoturisme la mâna a doua

Servicii de întreţinere a casei şi grădinii

Servicii de telefonie mobilă

Servicii de colectare şi depozitare

Servicii legale şi contabile (notariale, de avocatură)

Cafenele, baruri şi restaurante

Produse TCI

Produse pentru îngrijire personală

Servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule

Servicii feroviare

Servicii de telefonie fixă

Servicii electricitate

Produse pentru menaj şi grădinărit

Împrumuturi, ipoteci şi carduri de credit 

Fructe şi legume

Servicii de pariuri şi loterie

Îmbrăcăminte şi încă lţăminte

Servicii de transport (tramvai, autobuz, metrou)

Asigurări locuinţe

Alte produse electronice

Electrocasnice mici

Servicii de furnizare apă

Asigurări vehicule

Servicii poştale

Electrocasnice mari

Carne şi produse din carne

Servicii pentru sport şi activităţi de recreere

Servicii de închiriere vehicule

Autoturisme noi

Produse pentru timpul liber 

Mobilă  şi finisaje

Conturi curente bancare

Pachete de că lătorii & excursii organizate

Alte produse alimentare

Medicamente ce nu necesită reţetă

Cazare pe timpul vacanţei

Servicii gaz

Servicii de transport aerian

Servicii de întreţinere personală

Cărţi, reviste şi ziare

Servicii dentare

Pâine, cereale, orez şi paste

Servicii culturale şi de divertisment

Pompe funebre

Combustibili

Băuturi nealcoolice

Băuturi alcoolice

IPP

Rezultate 
bune

Rezultate 
bune către 

medii

Rezultate 
medii 
către 
slabe

Rezultate 
slabe

În Norvegia, doar piața 
produselor pentru îngrijire 
personală (de exemplu 
cosmetice, parfumuri, 
echipamente electrice 
cosmetice) a obținut o 
poziție cu mult inferioară 
celei care îi corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE.  

Serviciile de colectare și 
depozitare, cafenelele, 
barurile și restaurantele, 
produsele TCI (de 
exemplu telefoane, 
computere, software, 
hardware, console pentru 
jocuri), fructele și 
legumele, alte produse 
electronice (de exemplu 
echipamente TV, playere 
audio, echipament foto și 
video), electrocasnicele 
mici (de exemplu 
cafetiere, fiare de călcat), 
serviciile pentru sport și 
activități de recreere (de 
exemplu sală de sport, 
cluburi de sport), 
serviciile de întreținere 
personală (de exemplu, 
coafeze, sauna, ...), 
precum și cărțile, revistele 
și ziarele ocupă o poziție 
inferioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

Conturile curente bancare 
(ce includ cardurile de 
debit), serviciile gaz și 
combustibilii ocupă o 
poziție cu mult superioară 
celei care le corespunde în 
clasamentul global la 
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supe), produsele pentru 
timpul liber (de exemplu 
echipamente sport, muzică, 
jucării, jocuri), 
medicamentele ce nu necesită 
rețetă și produsele pentru 
îngrijire personală (de 
exemplu cosmetice, 
parfumuri, echipamente 
electrice cosmetice) ocupă, de 
asemenea, o poziție 
superioară celei care le 
corespunde în clasamentul 
global la nivelul UE. 

nivelul UE. 

Serviciile electricitate, 
împrumuturile, ipotecile și 
cardurile de credit, 
îmbrăcămintea și 
încălțămintea, serviciile 
de furnizare apă, carnea și 
produsele din carne, 
pachetele de călătorii și 
excursiile organizate, 
serviciile dentare și 
pompele funebre ocupă o 
poziție superioară celei 
care le corespunde în 
clasamentul global la 
nivelul UE. 

 


