
Резюме за гражданите  
Четвърто издание на индекса за развитие на пазарите 

на дребно 

ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС? 

• Два пъти в годината – през пролетта и есента – ЕС публикува доклад за проблемите, с 
които потребителите са се сблъскали на пазара. Документът включва информация за 
удовлетвореността на потребителите от стоки и услуги, за оплаквания, за това доколко 
лесно е сравняването на предложения и пр. 

• Цените на стоките и услугите също са анализирани: проследява се как варират в отделните 
страни от ЕС и дали съответстват на покупателната способност на потребителите. 

• След публикуването на индекса пазарите, на които най-много потребители срещат 
проблеми, се анализират, за да бъдат намерени решения. 

• Настоящото издание бе публикувано през октомври 2010 г. 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ЕС? 

• ЕС иска да гарантира, че потребителите имат полза от единния пазар. Необходим е 
постоянен контрол на пазарите на дребно, за да се открият проблемите и да се предложат 
решения. 

• Икономиката на ЕС се нуждае от нови източници на растеж, за да създава повече работни 
места. Потребителите могат да помогнат за това, като купуват новаторски, ефективни стоки 
и услуги (което на свой ред води до по-добро качество и по-ниски цени). 

КОЙ ИМА ПОЛЗА ОТ ТОВА И КАК? 

• Потребителите – бързо намиране на решения на проблемите, с които се сблъскват. 

• Предприятията – стават по-привлекателни за клиентите (ако спазват правилата и 
увеличават добавената стойност, която предоставят). 

• Политиците от отделните страни – осведомяват се за проблемите, пред които са 
изправени техните граждани, и могат да се учат от политиките, дали резултат в други 
държави от ЕС.  

КОИ ПАЗАРИ НА ДРЕБНО СА АНАЛИЗИРАНИ? 

• Трансгранична електронна търговия (2009 г.), финансови услуги на дребно (2009 г.) и пазар 
на дребно на електроенергия (2010 г.). 

• Следващите пазари, които ще бъдат анализирани, са: достъп до интернет (2011 г.) и пазар 
на дребно на месо (2011 г.). 


