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1. Wprowadzenie 
 
Pandemia COVID-19 ma znaczący wpływ na wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych.  
Wzorce konsumpcji obserwowane w normalnych czasach zostały zakłócone w trakcie i po okresie 
obostrzeń, ponieważ gospodarstwa domowe dostosowują swoje nawyki konsumpcyjne do nowych 
okoliczności. W przypadku niektórych produktów zmiany w wydatkach konsumpcyjnych mogą być 
jedynie tymczasowe, podczas gdy w przypadku innych zmiany te mogą być bardziej długotrwałe. 

Zgodnie ze standardową praktyką, wagi HICP stosowane w 2020 r. zostały zaktualizowane na po-
czątku roku i są utrzymywane na stałym poziomie przez cały rok. Odzwierciedlają one wzorce wydat-
ków konsumpcyjnych gospodarstw domowych z poprzedniego roku. Jako takie, wagi zastosowane 
w 2020 r. nie odzwierciedlają żadnego wpływu kryzysu związanego z COVID-19. Istnieją różne bada-
nia, które dostarczają liczbowych szacunków zmian w strukturze wydatków, w tym na temat ich po-
tencjalnego wpływu na wskaźniki cen konsumpcyjnych1. 

Kolejna aktualizacja wag dla HICP ma zostać wdrożona wraz ze wskaźnikiem za styczeń 2021 r.  
Biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter sytuacji, istnieje potrzeba wyjaśnienia, w jaki sposób należy 
przeprowadzać tę aktualizację wag, aby zachować porównywalność między krajami. To wyjaśnienie 
jest potrzebne, chociaż istnieje znaczna niepewność co do długości i dotkliwości kryzysu związanego 
z COVID-19 w 2021 r. Biorąc jednak pod uwagę drugą falę zakażeń i częściowych ograniczeń (lock-
downs), które miały miejsce tej jesieni w wielu krajach europejskich, jest prawdopodobne, że kryzys 
będzie miał wpływ na gospodarkę jeszcze długo w 2021 r. 

Niniejsza nota zawiera wytyczne dla krajowych urzędów statystycznych w celu zapewnienia zharmo-
nizowanego podejścia do opracowania wag, które mają być stosowane w HICP w 2021 r. Przedsta-
wione wytyczne mogą również znaleźć zastosowanie w podobnych sytuacjach w przyszłości. 
  
                                                 
1 Patrz np. Cavallo, "Inflation with covid consumption baskets", dokument roboczy NBER, 2020; 
INSEE, "How to compute a Consumer Price Index in the context of the Covid-19 crisis?", 
sierpień 2020; UK-ONS, "Re-weighted consumer prices basket - adjusting for consumption 
changes during lockdown", lipiec 2020; EBC, "Consumption patterns and inflation measurement 
issues during the COVID-19 pandemic" listopad 2020. 
 
 

https://www.nber.org/papers/w27352.pdf
https://www.insee.fr/en/statistiques/documentation/Data%20quality%20Covid19_IR_08_2020.pdf
https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/articles/priceseconomicanalysisquarterly/july2020#weight-adjustments
https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/articles/priceseconomicanalysisquarterly/july2020#weight-adjustments
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2020/html/ecb.ebbox202007_03%7Ee4d32ee4e7.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2020/html/ecb.ebbox202007_03%7Ee4d32ee4e7.en.html
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2. Kontekst koncepcyjny i prawny 
 
Wskaźniki HICP są wskaźnikami typu Laspeyresa nawiązywanymi łańcuchowo z roczną częstotliwo-
ścią (por. art. 3 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/792). Oznacza to, że wagi stosowane w opracowa-
niu wskaźnika są aktualizowane co roku, aby otrzymać najbardziej reprezentatywne wagi w celu uzy-
skania najbardziej dokładnych zagregowanych wskaźników. 

Zostało to dokładniej omówione w rozporządzeniu (UE) 2016/792 określającym częstotliwość i termin 
przekazania wag HICP: 
 
Artykuł 6 ust. 4: 
Co roku państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) zaktualizowane wagi wskaźników 
częściowych zharmonizowanych wskaźników. 
Artykuł 7 ust. 2: 
Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) zaktualizowane wagi nie później niż 13 lute-
go każdego roku dla wskaźników miesięcznych;… 
 
Główne wymogi dotyczące praktycznego opracowania wag można znaleźć w rozporządzeniu wyko-
nawczym (UE) 2020/1148: 

Artykuł 3 
1. Państwa członkowskie obliczają wagi wskaźników częściowych i wagi elementarnych agregatów 
stosowane we wskaźniku dla roku t w następujący sposób:  
a) do dnia 31 grudnia 2022 r. do otrzymywania udziałów w wydatkach na poziomie podklasy i roz-
dzielania ich między elementarne agregaty w podklasie wykorzystuje się dane z zakresu rachunków 
narodowych za rok t-2 oraz wszelkie dostępne i właściwe informacje pochodzące z badań budżetów 
gospodarstw domowych i innych źródeł danych. Od dnia 1 stycznia 2023 r. do otrzymywania udzia-
łów w wydatkach na poziomie podklasy i rozdzielania ich między elementarne agregaty w podklasie 
wykorzystuje się dane z zakresu rachunków narodowych za rok t-2, które mogą zostać uzupełnione 
danymi z ostatniego badania budżetów gospodarstw domowych i z innych źródeł; 
b) dokonuje się przeglądu i aktualizacji udziałów w wydatkach za rok t-2, tak aby były one reprezenta-
tywne dla roku t-1; 
c) udziały w wydatkach dla elementarnych agregatów koryguje się o odpowiednią zmianę ceny mię-
dzy rokiem t-1 a grudniem roku t-1. 
 
W obecnej sytuacji kluczowym elementem ram prawnych jest art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia wy-
konawczego (podkreślone). Artykuł ten określa, że udziały wydatków wykorzystane w HICP w roku t 
powinny być reprezentatywne dla roku t-1. Jest to zgodne z ogólną filozofią Laspeyresa wskaźnika 
HICP. W praktyce, dane z rachunków narodowych z roku t-2 są wykorzystywane jako podstawa 
do oszacowania udziału wydatków dla t-1. W normalnych warunkach, zmiany strukturalne pomiędzy 
t-2 a t-1 są ograniczone, więc dane dla roku t-2 mogą być wykorzystane jako szacunek dla roku t-1 
(poprzez aktualizację cenami, albo nie robiąc takiej aktualizacji między rokiem t-2 i t-1). Oczywiście 
nie jest tak, gdy wydatki na konsumpcję zmieniają się znacząco pomiędzy rokiem t-2 a t-1, zarówno 
pod względem poziomu jak i struktury, tak jak ma to miejsce w przypadku obecnej pandemii 
COVID-19. 

W ramce znajduje się konkretny przykład produktu (turystyki zorganizowanej), dla którego zaobser-
wować można duży wpływ pandemii, co skutkuje potrzebą aktualizacji wag w tym zakresie. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1148/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1148/oj
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Ramka: Przypadek turystyki zorganizowanej 
 
Waga zastosowana w HICP dla strefy euro w 2020 r. dla COICOP 09.6.0.2 Turystyka zorganizowana 
za granicą wynosi 1,347%. Zasadniczo opiera się to na informacji o wydatkach z rachunków narodo-
wych i innych źródeł z roku 2018, która została poddana przeglądowi i zaktualizowana w celu uczy-
nienia jej reprezentatywną dla roku 2019 (a następnie zaktualizowana cenami do grudnia 2019 r.). 

Wydatki na turystykę zorganizowaną za granicą w 2020 r. znacznie się jednak zmniejszyły z powodu 
pandemii. Powyższa waga wyraźnie prowadzi do zbyt dużego znaczenia turystyki zorganizowanej we 
wskaźniku HICP w 2020 r., co zostało odnotowane w różnych publikacjach (patrz przypis 1). Jednak-
że, zgodnie z zasadą wskaźnika typu Laspeyresa nawiązywanego łańcuchowo każdego roku, aktua-
lizacje wag w trakcie roku nie są możliwe. 

Oczywiście nie da się przewidzieć, w jakim stopniu rynek turystyki zorganizowanej powróci do normy 
w roku 2021, ale jest bardzo prawdopodobne, że zakup tych usług nie powróci jeszcze do poziomu 
sprzed pandemii. W związku z tym należy zapewnić, aby waga dla turystyki zorganizowanej do za-
stosowania w HICP 2021 była zmniejszona w porównaniu z wagami stosowanymi w HICP 2020. 
W przeciwnym razie, zagregowane wskaźniki HICP będą obciążone błędem. 

Turystyka zorganizowana jest również produktem bardzo sezonowym, tzn. ceny wakacji zorganizo-
wanych podążają za typowym wzorcem sezonowym w ciągu roku. Zmniejszenie wag w 2021 r. 
w porównaniu z 2020 r. złagodzi wpływ ewentualnej sezonowości wskaźników turystyki zorganizowa-
nej na wskaźniki HICP na wyższym poziomie agregacji w 2021 r. (w tym na wskaźnik ogółem). 
Co więcej, możliwe jest, że wzorzec sezonowy cen dla turystyki zorganizowanej ulegnie zmianie 
w 2021 r. Zmiany zarówno w wagach, jak i sezonowości mogą mieć wpływ na roczną zmianę procen-
tową między miesiącem t w 2021 r., a tym samym miesiącem w 2020 r. Efekt ten jest podobny 
do wpływu na roczne zmiany procentowe związane ze zmianą wzorców sezonowych między latami. 
Na przykład, może wystąpić efekt bazy, gdy Wielkanoc wypada w marcu jednego roku oraz w kwiet-
niu w roku następnym, lub gdy okresy wyprzedaży różnią się między latami. 

 

3. Określenie systemu wag HICP na 2021 r. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2020/1148 punktem wyjścia dla wag HICP w 2021 r. 
są dane z rachunków narodowych odnoszące się do roku 2019. Należy zauważyć, że udziały wydat-
ków odnoszące się do 2019 r. nie będą obejmować żadnych skutków związanych z COVID-19. 

W art. 3 ust. 1 lit. b) określono następnie, że wagi na 2019 r. muszą zostać poddane przeglądowi 
i zaktualizowane, aby były reprezentatywne dla roku 2020. Typowo, pierwsze szacunki rachunków 
narodowych dotyczące wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych według ECOICOP dla 
roku 2020 staną się dostępne dopiero we wrześniu 2021 r., czyli zbyt późno, ponieważ wagi HICP 
muszą zostać przekazane do Eurostatu do dnia 13 lutego 2021 r. Należy zatem wykorzystać wstępne 
dane z rachunków narodowych i inne źródła. 

Ważne jest, aby państwa wykorzystały wszystkie dostępne źródła danych w celu dokonania jak naj-
lepszych szacunków wag. Należy również zauważyć, że niepewność uzyskanych szacunków będzie 
oczywiście wyższa niż zwykle, ponieważ są one tworzone na wcześniejszym etapie dostępności da-
nych. Fakt ten musi być jasno zakomunikowany użytkownikom. Należy pamiętać, że rewizje wag nie 
są dozwolone na mocy art. 20 rozporządzenia wykonawczego 2020/1148. 

Jako minimum, należy ponownie oszacować wydatki najbardziej dotkniętych segmentów konsumpcji. 
Są to zazwyczaj (ale nie wyłącznie) paliwa, transport pasażerski (w szczególności lotniczy), usługi 
rekreacyjne i kulturalne, turystyka zorganizowana, restauracje i hotele. Lista ta może różnić się w za-
leżności od kraju. 
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Do końca 2020 r. kraje będą miały dane z rachunków narodowych dotyczące konsumpcji gospo-
darstw domowych za pierwsze 3 kwartały 2020 r.2 Powinno to stanowić dobrą podstawę do pierw-
szego oszacowania ogólnego poziomu całkowitych wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domo-
wych, który powinien stanowić ramę dla szacunków wag HICP. 

Poniższe punkty opisują szerokie podejście, które należy przyjąć w celu oszacowania wydatków kon-
sumpcyjnych gospodarstw domowych w 2020 r. według ECOICOP: 
 
1. Rozpoczęcie od najbardziej aktualnej wersji wydatków z 2019 r., jaka dostępna jest z rachunków 

narodowych, w tym w podziale według ECOICOP. 

2. Opracowanie najlepszego możliwego szacunku dla ogółu ostatecznych wydatków pieniężnych 
na spożycie w sektorze gospodarstw domowych (Household Final Monetary Consumption 
Expenditure, HFMCE) w roku 2020 na podstawie dostępnych danych z rachunków narodowych 
(w cenach bieżących). Szacunki oparte na danych z rachunków narodowych powinny zostać sko-
rygowane o różnicę między HFMCE a całkowitą konsumpcją gospodarstw domowych w ujęciu 
krajowym w rachunkach narodowych, zgodnie z opisem w art. 2 ust. 20 rozporządzenia 2016/792 
i w załączniku do rozporządzenia 2020/1148. 

3. Jak wspomniano powyżej, dostępne będą dane z rachunków narodowych dotyczące wydatków 
na konsumpcję dla co najmniej pierwszych trzech kwartałów 2020 r. Czwarty kwartał powinien 
być również w miarę możliwości oszacowany na podstawie wstępnych danych z rachunków na-
rodowych oraz statystyki krótkookresowej lub innych źródeł (załącznik przedstawia listę możli-
wych wskaźników, które powinny być dostępne w większości krajów). W przypadku braku danych 
za czwarty kwartał, poziom spożycia można oszacować poprzez zastosowanie zmiany w spoży-
ciu pomiędzy okresem obejmującym I-III kwartał 2019 r. i I-III3 kwartał 2020 r. do danych za IV 
kwartał 2019 r. na poziomie ogółu konsumpcji, lub poprzez zsumowanie wyników zastosowania 
takiego założenia na bardziej szczegółowym poziomie. 

4. Na możliwie najbardziej szczegółowym poziomie należy wykorzystać dostępne dane (zob. za-
łącznik), aby oszacować wydatki na każdą podklasę ECOICOP w 2020 r. Można to zrobić 
za pomocą: 
• bezpośredniego oszacowania wartości wydatków w 2020 r. (w tym przypadku nie wykorzy-

stuje się danych z 2019 r.); 
• pomnożenie wartości z 2019 r. przez wskaźnik zmiany wydatków; lub 
• poprzez połączenie wskaźnika zmian wolumenu ze wskaźnikiem zmian cen. 

5. Jeżeli ostatni kwartał lub miesiące 2020 r. nie są jeszcze dostępne w danych źródłowych, jako 
przybliżenie można wykorzystać udziały w konsumpcji uzyskane za dostępne kwartały i miesiące 
2020 r. lub zastosować tę samą metodę, jak opisana w pkt 3 powyżej. 

6. Jeżeli możliwie najbardziej szczegółowy poziom różni się od poziomu podklasy, zmiany na po-
ziomie klasy lub na wyższych poziomach można przydzielić proporcjonalnie do niższych pozio-
mów przy użyciu wag HICP dla roku 2020. 

7. Jeżeli brak jakichkolwiek danych dla niektórych segmentów poza tymi najbardziej dotkniętymi 
pandemią, należy założyć brak zmian w udziale w HFMCE (tj. pomnożyć wagę HICP 2020 przez 
wartość HFMCE ogółem dla roku 2020 uzyskaną w punkcie 2). Dodatkowo, można dokonać ko-
rekty cenami, stosując zmianę w HICP między rokiem 2019 a 2020. 

8. Porównanie sumy wydatków wszystkich podklas w 2020 r. z wartością HFMCE ogółem w 2020 r. 
uzyskaną w punkcie 2. Jeśli różnica jest bardzo duża, najmniej wiarygodne szacunki (które mogą 
dotyczyć także wartości ogółem) powinny zostać zweryfikowane i dostosowane, aby różnica była 
mniejsza i szacunki bardziej spójne. 

                                                 
2 Zob. zbiór danych Final consumption aggregates [NAMQ_10_FCS] w bazie danych Eurostatu. 
Te dane dotyczące spożycia są zgodne z koncepcją krajową i obejmują podział według 
trwałości. 
3 Lub II kwartał-III kwartał z 2019 i 2020 r., jeżeli zostanie to uznane za bardziej odpowiednie w 
warunkach krajowych. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/d298e41e-ead8-4c59-9e86-e360cca5b2e2?lang=en
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9. Na końcu, gdy różnica w punkcie 8 jest wystarczająco mała (co do zasady, można przyjąć próg 
± 5%), należy przeskalować wydatki wskaźników częściowych (sub-indices) do oszacowanej 
wartości HFMCE ogółem w celu wyeliminowania wszelkich rozbieżności pomiędzy ogółem a czę-
ściami składowymi. 

10. Obliczenie udziałów wydatków w 2020 r. dla każdej podklasy dzieląc odpowiednie wydatki przez 
wartość HFMCE ogółem. Ostateczny szacunek wartości HFMCE ogółem powinien być użyty jako 
waga dla kraju (country weights) na potrzeby obliczenia wskaźników HICP dla europejskich agre-
gatów i musi być przekazany do Eurostatu w tym samym czasie co wagi (item weights). 

 
Powyższy proces będzie podobny do typowego procesu rachunków narodowych w zakresie szaco-
wania wydatków w normalnym roku. Zdecydowanie zaleca się, aby statystycy cen, eksperci z ra-
chunków narodowych oraz inni statystycy (np. z badania budżetów gospodarstw domowych lub krót-
kookresowych statystyk) współpracowali w celu uzyskania najlepszych możliwych wag HICP na rok 
2021. Pod koniec 2021 r. wyniki powyższej procedury szacowania mogą być ocenione w odniesieniu 
do bardziej kompleksowych danych z rachunków narodowych za rok 2020. Wszelkie wnioski można 
uwzględnić w podobnych sytuacjach w przyszłości. 
 
Ponieważ wskaźnik HICP dla roku t jest zdefiniowany jako wskaźnik typu Laspeyres, gdzie wagi od-
noszą się do roku t-1, a okres odniesienia cen odpowiada grudniowi roku t-1, udział wydatków na 
2020 r. dla każdego wskaźnika częściowego, otrzymany według powyższych punktów, należy po-
mnożyć przez odpowiednią zmianę cen między średnią z roku 2020 a grudniem 2020 r., zgodnie 
z normalną procedurą (por. art. 3 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2020/1148). Niektóre z tych wskaźników 
częściowych mogły w pewnym stopniu być szacowane w trakcie 2020 r.; powinny jednak zostać wy-
korzystane w procesie aktualizacji cenami, aby zachować spójność. 

4. Przejrzystość dla użytkowników 

Istnieje ciągła potrzeba pełnej przejrzystości dla użytkowników w zakresie metod stosowanych przy 
opracowywaniu wag HICP. Szczególny przypadek szacowania wag na 2021 r. wymaga metadanych, 
które wykraczają poza ogólny opis szacowania wag w metadanych4 źródłowych. Krajowe urzędy sta-
tystyczne zostaną poproszone o przedstawienie jasnego i wyczerpującego opisu procesu szacowa-
nia, według standardowego szablonu, tak aby można było w pełni poinformować użytkowników. 
 

                                                 
4 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/prc_hicp_esms.htm 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/prc_hicp_esms.htm
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Załącznik: Wykaz potencjalnych źródeł danych 

Poniżej znajdują się przykłady użytecznych źródeł danych, które są dostępne w publikacyjnej bazie 
danych Eurostatu. Urzędy statystyczne poszczególnych krajów mogą dysponować bardziej szczegó-
łowymi danymi na poziomie krajowym, np. z badań budżetów gospodarstw domowych prowadzonych 
z dużą częstotliwością lub z badań ad-hoc ukierunkowanych na COVID. Krajowe urzędy statystyczne 
mogą mieć również dostęp do innych źródeł danych, na przykład do danych z kart kredytowych lub 
danych skanowanych. Wiele krajowych banków centralnych opracowało zestawienia danych związa-
nych z COVID aktualizowane z dużą częstotliwością, które mogą być podstawą do konsultacji. 
W każdym przypadku źródło musi zostać ocenione pod względem jego przydatności do pomiaru wy-
datków pieniężnych gospodarstw domowych na konsumpcję według ECOICOP, zgodnie z koncepcją 
krajową.  
 

• Rachunki narodowe: agregaty dotyczące spożycia ostatecznego [NAMQ_10_FCS]. 
ᴑ Kwartalnie, dostępność: t+60 dni 
ᴑ Koncepcja krajowa 
ᴑ Podział według trwałości: 

 towary trwałe 
 towary półtrwałe 
 towary nietrwałe 
 usługi 
 

• Statystyki krótkookresowe: Obrót i wielkość sprzedaży w handlu hurtowym i detalicznym - 
dane miesięczne [STS_TRTU_M__custom_35014]. 
o Miesięcznie, dostępność: t+30 dni 
o Obrót ≠ wydatki krajowe; obrót obejmuje również wydatki inne niż wydatki gospodarstw 

domowych 
o Szczegółowy podział według NACE, części tylko dla krajów o znacznym obrocie: 

 Sprzedaż pojazdów silnikowych; sprzedaż i naprawa motocykli 
 Sprzedaż pojazdów silnikowych 
 Konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych 
 Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów silnikowych 
 Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli i związanych z nimi części i akceso-

riów 
 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocy-

klami 
 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocy-

klami i paliwami 
 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 
 Sprzedaż detaliczna produktów nieżywnościowych (w tym paliw) 
 Sprzedaż detaliczna produktów nieżywnościowych (z wyjątkiem paliw) 
 Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skó-

rzanych w sklepy specjalistycznych 
 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych; sprzedaż detaliczna wyrobów 

medycznych i ortopedycznych, artykułów kosmetycznych i toaletowych w specja-
listycznych sklepach 

 Sprzedaż detaliczna sprzętu informatycznego i komunikacyjnego; pozostałego 
sprzętu gospodarstwa domowego (z wyjątkiem tekstyliów); towary związane z 
kulturą i rekreacją, itp. w specjalistycznych sklepach 

 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; 
sprzętu telekomunikacyjnego, itp. w wyspecjalizowanych sklepach 

 Sprzedaż detaliczna sprzętu audio i wideo; sprzętu, farb i szkła; elektrycznego 
sprzętu gospodarstwa domowego, itp. w wyspecjalizowanych sklepach 

 Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach 
 Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, 

napojów lub wyrobów tytoniowych 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMQ_10_FCS/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=d298e41e-ead8-4c59-9e86-e360cca5b2e2
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/STS_TRTU_M__custom_35014/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=a4f5258f-4e8f-49ce-9f9c-e3ff14f40bcd
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/STS_TRTU_M__custom_35014/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=a4f5258f-4e8f-49ce-9f9c-e3ff14f40bcd
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 Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach 
 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizo-

wanych sklepach 
 Sprzedaż detaliczna paliwa samochodowego w wyspecjalizowanych sklepach 
 Sprzedaż detaliczna sprzętu informatycznego i komunikacyjnego w wyspecjali-

zowanych sklepy 
 Sprzedaż detaliczna pozostałego sprzętu gospodarstwa domowego w wyspecja-

lizowanych sklepach 
 Sprzedaż detaliczna towarów związanych z kulturą i rekreacja w wyspecjalizo-

wanych sklepach 
 Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów w wyspecjalizowanych sklepach 
 Sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach 
 Handel detaliczny nie w sklepach, na straganach lub targowiskach 
 Sprzedaż detaliczna za pośrednictwem domów sprzedaży wysyłkowej lub przez 

Internet 
 

• Statyki krótkookresowe: Obrót w sektorze usług - dane kwartalne [STS_SETU_Q]. 
ᴑ Kwartalnie (niektóre kraje miesięcznie), dostępność: t+60 dni 
ᴑ Obrót ≠ wydatki krajowe; obrót obejmuje również wydatki inne niż wydatki gospodarstw 

domowych 
ᴑ Szczegółowy podział według NACE, w tym np.: 

• Transport lądowy i transport rurociągami 
• Transport wodny 
• Transport lotniczy; zakwaterowanie; biura podróży, organizatorzy wycieczek i 

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią zwią-
zane 

• Transport lotniczy 
• Działalność pocztowa i kurierska 
• Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 
• Zakwaterowanie 
• Usługi gastronomiczne 
• Informacja i komunikacja 
• Telekomunikacja 
• Działalność biur podróży, organizatorów wycieczek oraz pozostała działalność 

usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 
• Działalność związana ze sprzątaniem 

 
• Statystyki dot. transportu: 

ᴑ Przewóz pasażerów (tylko sprawozdawczość szczegółowa) - (dane kwartalne) 
[RAIL_PA_QUARTAL] 

ᴑ Krajowy lotniczy transport pasażerski według kraju zgłaszającego 
[AVIA_PANC__custom_35484] 

ᴑ Kwartalnie lub miesięcznie 
ᴑ Dane dotyczące wolumenu: pasażerowie lub pasażerokilometry 

 
• Statystyki dot. turystyki: 

ᴑ Noce spędzone w turystycznych obiektach noclegowych - dane miesięczne 
[TOUR_OCC_NIM] 
 

• Statystyki dot. energii. 
ᴑ Dostawa, przetwarzanie i zużycie gazu - dane miesięczne 

[NRG_CB_GASM] 
ᴑ Dostarczanie, przetwarzanie i zużycie energii elektrycznej - dane miesięczne 

[NRG_CB_EM] 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sts_setu_q/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/RAIL_PA_QUARTAL/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=1bd107c6-ec16-4dab-abe8-3ab45fe3a6ea
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/RAIL_PA_QUARTAL/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=1bd107c6-ec16-4dab-abe8-3ab45fe3a6ea
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/AVIA_PANC__custom_35484/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=5673571c-29b3-4d92-b43c-36dbc1eec647
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/AVIA_PANC__custom_35484/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=5673571c-29b3-4d92-b43c-36dbc1eec647
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TOUR_OCC_NIM/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=a68f4fb0-e984-4e58-a685-d7e3d5619aef
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TOUR_OCC_NIM/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=a68f4fb0-e984-4e58-a685-d7e3d5619aef
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_CB_GASM/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=8b219ef9-0eaf-4a2f-bdbb-3f7045540352
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_CB_GASM/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=8b219ef9-0eaf-4a2f-bdbb-3f7045540352
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_CB_EM/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=9e2faaa6-f0e4-4462-ad5e-d2601ef9fd24
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_CB_EM/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=9e2faaa6-f0e4-4462-ad5e-d2601ef9fd24

