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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Συµβολή στη λειτουργία των αγορών προς όφελος των καταναλωτών 
Τέταρτη έκδοση του πίνακα αποτελεσµάτων των καταναλωτικών αγορών 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η καινοτοµία και η αυξηµένη αποδοτικότητα είναι βασικά στοιχεία που συµβάλλουν 
καθοριστικά στη διατήρηση και τη βελτίωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της ΕΕ. 

Η πολιτική για τους καταναλωτές µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια να δοθεί 
ώθηση τόσο στην καινοτοµία όσο και στην αποδοτικότητα. Η αποτελεσµατική εφαρµογή των 
δικαιωµάτων των καταναλωτών διατηρεί και, σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να επαναφέρει 
την εµπιστοσύνη στις αγορές. Οι συνειδητοποιηµένοι καταναλωτές µε ισχυρό λόγο και ρόλο, οι 
οποίοι µπορούν να αντιλαµβάνονται τις δυνατότητες ολοένα και πιο πολύπλοκων επιλογών που 
τους δίνονται, µπορούν να επιβραβεύσουν τους πιο αποδοτικούς και καινοτόµους 
κατασκευαστές και παρόχους. Αντίθετα, σε αγορές όπου τα δικαιώµατα των καταναλωτών δεν 
προστατεύονται και όπου οι καταναλωτές δυσκολεύονται να εντοπίσουν και να συγκρίνουν την 
ποιότητα και την τιµή µπορεί να παρουσιάζονται φαινόµενα βλάβης των καταναλωτών, απώλεια 
εµπιστοσύνης και µείωση των κινήτρων για βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητα. 

Πρόσφατη µελέτη έδειξε ότι οι απώλειες που ανέφεραν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, ως 
αποτέλεσµα των προβληµάτων για τα οποία είχαν λόγους να κάνουν παράπονα, εκτιµάται ότι 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 0,3% του ΑΕγχΠ της ΕΕ.1 

Οι καταναλωτές της Ευρώπης, εφόσον είναι πληροφορηµένοι και διαθέτουν αυτοπεποίθηση, 
µπορούν να αποτελέσουν το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της ηπείρου στην προσπάθεια για 
µετασχηµατισµό της οικονοµίας µας. 

Η παρακολούθηση της αγοράς, όταν διενεργείται για να αναλυθεί το πόσο καλά λειτουργεί η 
οικονοµία από τη σκοπιά του καταναλωτή και να εντοπιστούν οι τοµείς που επιδέχονται 
βελτιώσεις στην αποδοτικότητα, µπορεί να καθοδηγήσει την πολιτική σε κατευθύνσεις όπου 
αυτή µπορεί να αποδώσει τα πιο θετικά αποτελέσµατα. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εκπόνησε τον πίνακα αποτελεσµάτων των καταναλωτικών αγορών 
ώστε να παρακολουθείται τακτικά ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί η ενιαία αγορά προς όφελος 
των καταναλωτών. 

Ο πίνακας αποτελεσµάτων αποτελεί βασικό διαγνωστικό εργαλείο για την υλοποίηση της 
στρατηγικής EE20202, η οποία αναγνωρίζει ότι: 

«Για να µπορέσει η ενιαία αγορά να εξυπηρετήσει τους στόχους της Ευρώπης 2020, απαιτούνται 
εύρυθµα λειτουργούσες και ικανοποιητικά συνδεδεµένες αγορές στις οποίες ο ανταγωνισµός και η 
πρόσβαση των καταναλωτών λειτουργούν ως κίνητρο για την ανάπτυξη και την καινοτοµία.» 

Η έκθεση Monti3 για την ενιαία αγορά επισηµαίνει επίσης ότι «Οι καταναλωτές και η ευηµερία 
τους θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του επόµενου σταδίου της ενιαίας αγοράς.» 
Το ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη4 διέκρινε επίσης την ανάγκη για ενίσχυση του ρόλου 
των καταναλωτών: «η δυνατότητα σύγκρισης των τιµών καταναλωτή, π.χ. µέσω συγκριτικής 

                                                 
1 Eurostat EB73.3 – η έκδοσή της επίκειται. 
2 COM(2010) 2020. 
3 Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά – Μάιος 2010. 
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αξιολόγησης, δοκιµής προϊόντων ή ιστοσελίδων σύγκρισης τιµών, θα µπορούσε να βελτιωθεί ώστε 
να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός και να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών.» 

Ο πίνακας αποτελεσµάτων έχει επίσης κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια αναζήτησης τρόπων για 
να γίνει πράξη η δέσµευση του προέδρου Μπαρόζο «να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη της 
εσωτερικής αγοράς φθάνουν ως τον τελικό καταναλωτή»5. 

Ο πίνακας αποτελεσµάτων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποκαλύπτει ποιες καταναλωτικές 
αγορές έχουν τον µεγαλύτερο κίνδυνο δυσλειτουργίας. Θα ακολουθήσουν διεξοδικές µελέτες 
των προβληµατικών αγορών προκειµένου να αναλυθούν τα προβλήµατα και να καταγραφούν οι 
λύσεις. 

Αν και κάθε αγορά έχει τα δικά της µοναδικά χαρακτηριστικά, υπάρχει ανάγκη για σύγκριση 
των διαφορετικών αγορών ώστε να γίνει αντιληπτή η προοπτική των καταναλωτών της 
Ευρώπης. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αγοράς θα ληφθούν πλήρως υπόψη στο πλαίσιο 
των διεξοδικών µελετών. 

Η δυσλειτουργία των καταναλωτικών αγορών χαρακτηρίζεται από φαινόµενα βλάβης των 
καταναλωτών, που µπορεί να εµφανίζονται ακόµα και σε πολύ ανταγωνιστικές αγορές. Οι 
καταναλωτικές αγορές µπορεί να ταλανίζονται από δυσλειτουργία που οφείλεται όχι µόνο σε 
πρακτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό, αλλά και στην απροθυµία των εµπόρων να 
συµµορφωθούν µε νόµους που έχουν καταρτιστεί για την προστασία των καταναλωτών από την 
απάτη, τις παραπλανητικές ή απατηλές διαφηµίσεις, τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές και τους 
ανέντιµους συµβατικούς όρους. Επιπλέον, στην περίπτωση πολλών προϊόντων και υπηρεσιών οι 
πολύπλοκες ή υπερβολικά πολλές πληροφορίες που γίνονται αντιληπτές µε δυσκολία 
εµποδίζουν τους καταναλωτές από το να λάβουν τεκµηριωµένες αποφάσεις. Για παράδειγµα, 
πάνω από το ένα τρίτο των ευρωπαίων καταναλωτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να συγκρίνει 
προσφορές από διαφορετικούς παρόχους διαφόρων χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών6. 

Η µεταστροφή παίζει θετικό ρόλο για την τόνωση του ανταγωνισµού στην αγορά και τα 
υψηλότερα ποσοστά µεταστροφής συνδέονται µε λιγότερο συχνές αυξήσεις των τιµών6. 
Ωστόσο, το ποσοστό µεταστροφής τείνει να είναι χαµηλό για πολλές υπηρεσίες. 

2. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Ο πίνακας αποτελεσµάτων αποτελείται από µια σειρά δεικτών. 

ΠΑΡΑΠΟΝΑ 
Το γεγονός ότι οι καταναλωτές µπαίνουν στον κόπο να κάνουν παράπονα και ότι τα παράπονα 
γίνονται από αρκετούς καταναλωτές είναι ο συνηθέστερα χρησιµοποιούµενος δείκτης για τη 
δυσλειτουργία των αγορών. 

Τα στοιχεία των παραπόνων συλλέγονται από τις δηµόσιες αρχές σε όλα τα κράτη µέλη, αλλά 
δεν εναρµονίζονται και έτσι δεν επιτρέπουν τη σύγκριση ανάµεσα σε αγορές ή χώρες. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε τον Μάιο του 2010 µια σύσταση για την εισαγωγή εναρµονισµένης 
µεθοδολογίας για την ταξινόµηση και την αναφορά των παραπόνων των καταναλωτών στην 
Επιτροπή7. Η εν λόγω µεθοδολογία αναµένεται να αποδώσει συγκρίσιµα στοιχεία για τα 
παράπονα αρχής γενοµένης από το 2011. Τα στοιχεία αυτά θα δείχνουν ποιες αγορές έχουν τον 

                                                                                                                                                             
4 COM(2010)245 τελικό. 
5 Κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής της νέας Επιτροπής – Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο. 
6 Έρευνα EB FL243 –2009. 
7 Ε(2010)3021 τελικό. 
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µεγαλύτερο αριθµό παραπόνων, αλλά θα δείχνουν επίσης και τα προβλήµατα που είναι κοινά σε 
όλες τις αγορές. 

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
Η έρευνα παρακολούθησης της αγοράς8 αποτελεί πρωτοποριακό επίτευγµα. Παρέχει συγκρίσιµες 
γνώµες καταναλωτών για 27 χώρες συν τη Νορβηγία, για 50 καταναλωτικές αγορές, οι οποίες 
καλύπτουν πάνω από το 60% των προϋπολογισµών (δεν καλύπτονται η στέγαση, τα 
περισσότερα ιατρικά προϊόντα και υπηρεσίες και η εκπαίδευση). Παρόµοιες έρευνες έχουν 
διεξαχθεί παλαιότερα µόνο σε εθνικό επίπεδο ή για µικρό αριθµό αγορών. Επιπλέον η έρευνα 
διεξήχθη µόνον µε τη συµµετοχή καταναλωτών οι οποίοι είχαν πρόσφατη συναλλακτική 
εµπειρία σε κάθε αγορά, εξασφαλίζοντας ότι τα αποτελέσµατα αντανακλούν πραγµατική 
εµπειρία και όχι ατεκµηρίωτη άποψη. Η έρευνα θα επαναληφθεί στο µέλλον, ώστε να 
καταγραφεί η πρόοδος µε την πάροδο του χρόνου. Οι γνώµες των καταναλωτών, αν και δεν 
συλλαµβάνουν όλες τις πτυχές της λειτουργίας µιας αγοράς, δεδοµένου ότι η ευηµερία των 
καταναλωτών είναι το ποθούµενο αποτέλεσµα των αγορών, είναι κατά κάποιο τρόπο ένα άµεσο 
τεστ για το πόσο καλά λειτουργεί µια αγορά. Αυτές οι γνώµες χρησιµοποιούνται σε µεγάλο 
βαθµό και από τις επιχειρήσεις και συνεπώς δίνουν µια ανάγλυφη, µολονότι ατελή, εικόνα της 
δυσλειτουργίας των αγορών. 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα, στην έρευνα χρησιµοποιήθηκε τυχαία 
δειγµατοληψία. Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις διενεργήθηκαν µεταξύ Μαρτίου και Μαΐου του 
2010 επί δείγµατος 500 πολιτών σε κάθε κράτος µέλος της ΕΕ (250 για τη Μάλτα, την Κύπρο 
και το Λουξεµβούργο) για κάθε αγορά. Τα αποτελέσµατα σε επίπεδο ΕΕ βασίζονται σε επίπεδο 
εµπιστοσύνης 95% και κινούνται εντός διαστήµατος εµπιστοσύνης έως και +/- 0,85%. 

Η έρευνα καλύπτει πέντε κύριες διαστάσεις των καταναλωτικών αγορών: συγκρισιµότητα, 
εµπιστοσύνη, προβλήµατα και παράπονα, ικανοποίηση και µεταστροφή. 

Ο δείκτης για τη «συγκρισιµότητα» µετράει την ικανότητα των καταναλωτών να συγκρίνουν 
προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από επιχειρήσεις και καλύπτει σιωπηρά τόσο την 
τιµή όσο και την ποιότητα. Σε αγορές µε υψηλή συγκρισιµότητα, οι καταναλωτές κάνουν τις 
καλύτερες δυνατές επιλογές και επιβραβεύουν την καινοτοµία και την αποδοτικότητα, ενώ οι 
αγορές µε χαµηλή συγκρισιµότητα είναι πιο πιθανό να παρουσιάζουν ανορθολογική κατανοµή 
των πόρων. Εάν οι καταναλωτές δεν είναι σε θέση να µεγιστοποιήσουν την ευηµερία τους µέσα 
από τεκµηριωµένες επιλογές, τότε η αποδοτικότητα ακόµη και των ανταγωνιστικών αγορών 
υπονοµεύεται. 

Ο δείκτης για την «εµπιστοσύνη» µετράει το βαθµό στον οποίο οι καταναλωτές είναι 
πεπεισµένοι ότι οι επιχειρήσεις συµµορφώνονται µε την καταναλωτική νοµοθεσία. ∆είχνει τους 
τοµείς όπου η καταναλωτική εµπιστοσύνη πρέπει να ενισχυθεί, π.χ. µέσα από αυξηµένη 
διαφάνεια για τους καταναλωτές ή µε καλύτερη εφαρµογή της νοµοθεσίας. Οι αγορές όπου η 
εµπιστοσύνη των καταναλωτών στον νοµοταγή χαρακτήρα των παραγόντων της αγοράς είναι 
χαµηλή, τείνουν επίσης να τιµωρούν και τους έντιµους εµπόρους και τελικά να οδηγούν σε 
έξοδο των καταναλωτών από την αγορά. 

Ο δείκτης για την «ικανοποίηση» των καταναλωτών αποκαλύπτει εάν οι αγορές 
ανταποκρίνονται σε αυτό που θέλουν οι καταναλωτές, ενώ δίνει πιθανές ενδείξεις για την 
έκταση άλλων ελλείψεων που δεν αποκαλύπτονται από συγκεκριµένους δείκτες. 

                                                 
8 Το πλήρες κείµενο της έκθεσης για την έρευνα παρακολούθησης της αγοράς βρίσκεται στον δικτυακό τόπο 

της Γ∆ SANCO: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm. Κατατοπιστικός πίνακας για εύκολη 
πρόσβαση στα αποτελέσµατα βρίσκεται στη διεύθυνση 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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Ο δείκτης για τα «προβλήµατα» συλλαµβάνει θέµατα που δεν εµφανίζονται στις παραδοσιακές 
στατιστικές για τα παράπονα. Η συνδυασµένη παρουσίαση για τα «παράπονα» και τα 
προβλήµατα παρέχει µια ένδειξη για τη σοβαρότητα των προβληµάτων για την πιθανή βλάβη 
των καταναλωτών επειδή ενσωµατώνει τόσο τη συχνότητα των προβληµάτων όσο και τα 
παράπονα. 

Ο δείκτης για τη «µεταστροφή» παρέχει µια ένδειξη για το επίπεδο των δυνατών επιλογών και 
για την ικανότητα των καταναλωτών να επωφεληθούν από αυτές τις επιλογές. Τα χαµηλά 
επίπεδα έµπρακτης µεταστροφής και η αντιληπτή δυσκολία µεταστροφής είναι πηγή ανησυχίας 
και, σε απελευθερωµένους τοµείς, απειλούν να εξουδετερώσουν τα οφέλη από τη διαδικασία της 
απελευθέρωσης. Οι αγορές χωρίς µεταστροφή ενδέχεται να θέτουν φραγµούς σε 
νεοεισερχόµενους, πράγµα που υπονοµεύει τον ανταγωνισµό. Την ίδια στιγµή η µεταστροφή 
συνδέεται µε την καινοτοµία της αγοράς, τη συνειδητοποίηση των καταναλωτών, την αλλαγή 
διεύθυνσης ή προσωπικής κατάστασης κ.λπ. 

Μολονότι η έρευνα είναι συγκρίσιµη και για τις 50 αγορές, οι ερωτήσεις προσαρµόστηκαν ώστε 
να αποτυπώνουν: 

• τη συγκεκριµένη ονοµασία κάθε αγοράς, 

• διαφορές µεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών, 

• το συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο για κάθε αγορά, 

• τη συχνότητα χρήσης και εµφάνισης (π.χ. η εµφάνιση προβληµάτων θα βασίζεται στην 
«τελευταία φορά» για ορισµένα προϊόντα ή «πόσες φορές» σε δεδοµένη χρονική περίοδο για 
τις αγορές διαρκών υπηρεσιών). 

Η απάντηση είναι συγκεκριµένη για κάθε τύπο ερώτησης: 

• η απάντηση για τη «συγκρισιµότητα», την «εµπιστοσύνη», την «ικανοποίηση» και την 
«αντιληπτή άνεση µεταστροφής» βασίστηκε σε κλίµακα από το 0 (ελάχιστο επίπεδο) έως το 
10 (µέγιστο επίπεδο). 

• για την ερώτηση «πρόβληµα» χρησιµοποιήθηκε η απάντηση «ναι/όχι» για τις καλές αγορές 
προϊόντων, ενώ από τους ερωτηθέντες ζητήθηκε ο ακριβής αριθµός προβληµάτων σε 
δεδοµένη χρονική περίοδο για τις υπηρεσίες. 

• για την ερώτηση «παράπονα», υπήρχε η δυνατότητα 5 διαφορετικών απαντήσεων για να 
δηλωθεί σε ποιον είχε κάνει παράπονα ο καταναλωτής. 

• η ερώτηση για την «έµπρακτη µεταστροφή» έχει 3 διαφορετικές απαντήσεις που 
χαρακτηρίζουν το είδος της µεταστροφικής συµπεριφοράς: α) αλλαγή υπηρεσιών/προϊόντων 
αλλά παραµονή στον ίδιο πάροχο/προµηθευτή, β) αλλαγή προµηθευτή/παρόχου ή γ) καµία 
µεταστροφή. 

∆εν υπήρχε απάντηση «∆εν ξέρω» αφού, µε βάση την αρχική διαλογή, στους ερωτηθέντες 
έγιναν ερωτήσεις µόνο για αγορές στις οποίες είχαν δηλώσει ότι έχουν εµπειρία. 

Οι ερωτηθέντες έπρεπε να έχουν εµπειρία κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, ενώ σε 
ορισµένες αγορές που χρησιµοποιούνται λιγότερο συχνά υπήρχε µεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο: 2 
έτη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες «συντήρησης οικιών και κήπων», και τις τρεις κατηγορίες 
των τραπεζικών υπηρεσιών, τις µεγάλες οικιακές συσκευές και τις υπηρεσίες ενοικίασης 
οχηµάτων, 3 έτη για τα καινούργια και µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, τις υπηρεσίες ακινήτων, τις 
«νοµικές και λογιστικές υπηρεσίες», τις «υπηρεσίες κηδειών» και τις «υπηρεσίες µεταφοράς και 
αποθήκευσης». Χρησιµοποιήθηκε ερώτηση διαλογής για την επιλογή µόνον των ερωτηθέντων 
που είχαν κάνει συναλλαγές σε κάθε αγορά. 
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Ορισµένες ερωτήσεις δεν έγιναν σε µερικές χώρες όπου δεν υπάρχουν κάποιες αγορές ή όπου 
υπάρχει µονοπώλιο που καθιστά την ερώτηση για τη µεταστροφή περιττή. 

Υπολογίστηκε ένας σύνθετος δείκτης µε βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας. Ο δείκτης 
επίδοσης της αγοράς (∆ΕΑ) ενσωµατώνει τις εξής συνιστώσες: «συγκρισιµότητα», 
«εµπιστοσύνη», «προβλήµατα & παράπονα» και «ικανοποίηση». Ένας ακόµα δείκτης (∆ΕΑΠΜ 
– δείκτης επίδοσης της αγοράς περιλαµβανοµένης της µεταστροφής) υπολογίζεται για τις 11 
αγορές για τις οποίες υπάρχουν δεδοµένα για τη µεταστροφή. Έγινε αποδεκτή η παραδοχή ότι 
όλες οι συνιστώσες αυτών των δύο δεικτών πρέπει να σταθµίζονται µε τον ίδιο τρόπο. 

Για τις συνιστώσες «συγκρισιµότητα», «εµπιστοσύνη» και «ικανοποίηση», ο βαθµός 
υπολογίστηκε λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµητικό µέσο των απαντήσεων όλων των 
ερωτηθέντων. 

Ο βαθµός της συνιστώσας «προβλήµατα & παράπονα» υπολογίστηκε λαµβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη τις απαντήσεις στις ερωτήσεις για τα προβλήµατα και τα παράπονα: 

• όταν ο ερωτηθείς δεν είχε αντιµετωπίσει κανένα πρόβληµα (και άρα αυτοµάτως δεν του 
γινόταν ερώτηση για παράπονα), σε αυτή τη συνιστώσα δινόταν ο βαθµός 10. 

• όταν ο ερωτηθείς αντιµετώπισε πρόβληµα αλλά δεν έκανε παράπονα, δινόταν ο βαθµός 5 σε 
αυτή τη συνιστώσα. 

• όταν ο ερωτηθείς αντιµετώπισε πρόβληµα και έκανε παράπονα, ο βαθµός εξαρτιόταν από τον 
αποδέκτη των παραπόνων: βαθµός 3 για παράπονα σε φίλους, στην οικογένεια, σε συγγενείς, 
βαθµός 2 για παράπονα στον έµπορο λιανικής/πάροχο, βαθµός 2 για παράπονα στον 
κατασκευαστή, βαθµός 0 για παράπονα σε τρίτο φορέα υποδοχής παραπόνων. Αυτή η 
απάντηση αντανακλά τη σοβαρότητα του προβλήµατος όπως το έζησε ο καταναλωτής. 

Ο βαθµός σχετικά µε την ερώτηση «µεταστροφή» υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη 
ταυτόχρονα τις απαντήσεις σε δύο ερωτήσεις για τη µεταστροφή (έµπρακτη µεταστροφή και 
αντιληπτή άνεση µεταστροφής): 

• όταν ο ερωτηθείς δεν µεταστρεφόταν (ερώτηση για την έµπρακτη µεταστροφή) και δήλωνε 
ένα ορισµένο επίπεδο αντιληπτής άνεσης για µεταστροφή, ο συνολικός βαθµός για αυτή τη 
συνιστώσα ισούται µε το δηλωµένο επίπεδο της αντιληπτής άνεσης για µεταστροφή. 

• όταν ο ερωτηθείς µεταστράφηκε και δήλωσε ένα ορισµένο επίπεδο αντιληπτής άνεσης για 
µεταστροφή, ο συνολικός βαθµός για αυτή τη συνιστώσα ισούται µε 10 + το δηλωµένο 
επίπεδο αντιληπτής άνεσης για µεταστροφή διαιρεµένο διά του 2. 

ΤΙΜΕΣ 
Μαζί µε τις περισσότερες δυνατότητες επιλογής και την υψηλότερη ποιότητα, οι υποσχέσεις για 
χαµηλότερες τιµές µέσα από την ολοκλήρωση, είναι ένα από τα πιο σηµαντικά οφέλη που 
κοµίζει η ενιαία αγορά στους ευρωπαίους πολίτες. Η έλλειψη σύγκρισης τιµών είναι σηµαντικός 
δείκτης της κατάτµησης της ενιαίας αγοράς. Ωστόσο, το τοπικό κόστος, η µεταφορά και οι 
παράγοντες υλικοτεχνικής υποδοµής, ο αντίκτυπος της τοπικής ζήτησης, κουλτούρας και 
προτιµήσεων πρέπει επίσης να λαµβάνονται επιµελώς υπόψη. 

Η ανάλυση των δεδοµένων για τις τιµές στον πίνακα αποτελεσµάτων βασίζεται στις τιµές 
συγκρίσιµων και αντιπροσωπευτικών προϊόντων στις χώρες της ΕΕ. Η ανάλυση βασίζεται στα 
τυπικά µέτρα της διαφοροποίησης τιµών (ο συντελεστής διακύµανσης) σε σχέση µε τον βαθµό 
προσαρµογής των τιµών στο τοπικό επίπεδο συνολικών καταναλωτικών δαπανών (δηλαδή 
συσχέτιση µεταξύ τιµών και «πραγµατικής ατοµικής κατανάλωσης»), το οποίο αποτελεί µέτρο 
της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών. Η ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση είναι 
εποµένως πολύ µεγαλύτερη σε εκείνους τους τοµείς όπου οι τιµές φαίνονται να παρουσιάζουν 
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µεγάλες διακυµάνσεις στις χώρες της ΕΕ χωρίς να αντανακλούν το διαφορετικό επίπεδο 
αγοραστικής δύναµης σε αυτές τις χώρες. 

Έχει σηµειωθεί πρόοδος στο διάστηµα που µεσολάβησε από τον προηγούµενο πίνακα 
αποτελεσµάτων. Ωστόσο, τα δεδοµένα για τις τιµές που παρουσιάζονται σε αυτό τον πίνακα 
αποτελεσµάτων παραµένουν ατελή και έχουν αντληθεί από µια ποικιλία πηγών, ενώ 19 αγορές 
επί συνόλου 50 αντιπροσωπεύονται σε κάποιο βαθµό, διότι η συλλογή συγκρίσιµων δεδοµένων 
σχετικά µε τα λεπτοµερή επίπεδα των καταναλωτικών τιµών σε όλη την ενιαία αγορά δεν 
θεωρείτο µέχρι το 2008 στατιστική προτεραιότητα. Αυτό το σηµαντικό έργο είναι επίσης πολύ 
περίπλοκο. Η Eurostat και οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες εργάζονται τώρα µε σκοπό τη 
συγκέντρωση περισσότερων δεδοµένων για τις τιµές. 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

3.1. ∆είκτης επίδοσης της αγοράς (∆ΕΑ) 
Η κατάταξη των τοµέων, µε βάση τον δείκτη επίδοσης της αγοράς (∆ΕΑ) αλλά και τις επί 
µέρους συνιστώσες παρουσιάζεται σε επίπεδο ΕΕ στα ακόλουθα σχεδιαγράµµατα. Οι εθνικές 
κατατάξεις µε βάση τον ∆ΕΑ παρατίθενται στο παράρτηµα II. 

Στο ∆ιάγραµµα 1 παρουσιάζεται η βαθµολογία του ∆ΕΑ, σε επίπεδο ΕΕ27, για καθεµία από τις 50 
καταναλωτικές αγορές. Οι χαµηλότεροι βαθµοί ∆ΕΑ αποτελούν ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας 
της συγκεκριµένης αγοράς από τη σκοπιά του καταναλωτή. Το ∆ιάγραµµα 1 λαµβάνει υπόψη το 
µέγεθος του πληθυσµού της κάθε χώρας. Αυτό σηµαίνει ότι τα αποτελέσµατα µεγάλων κρατών 
µελών έχουν µεγαλύτερη επίδραση επί του αποτελέσµατος σε σχέση µε τα αποτελέσµατα 
µικρών κρατών µελών και εποµένως αντανακλούν τις γνώµες των ευρωπαίων καταναλωτών στο 
σύνολό τους. 
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∆ιάγραµµα 1: ∆είκτης επίδοσης της αγοράς (∆ΕΑ) – στάθµιση χωρών βάσει πληθυσµού 
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Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα
κινητών αξιών

Υπηρεσίες ακινήτων
Υπηρεσίες διαδικτύου

Μεταχειρισµένα αυτοκίνητα
Σιδηροδροµικές υπηρεσίες

∆άνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες
Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασµοί
Ηλεκτρισµός

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας
Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Νοµικές και λογιστικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων
Υπηρεσίες µεταφοράς και αποθήκευσης

Υπηρεσίες υδροδότησης
Ασφάλειες σπιτιών

Είδη ένδυσης και υπόδησης
Καύσιµα

Υπηρεσίες τραµ, λεωφορείων και µετρό
Ασφάλειες οχηµάτων

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηµάτων
Κρέας και προϊόντα κρέατος

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων
Καινούργια αυτοκίνητα

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών
(ΤΠΕ)

Υπηρεσίες ανοικίασης οχηµάτων
Καφετέριες, µπαρ και εστιατόρια

Ταχυδροµικές υπηρεσίες
Αεροπορικές υπηρεσίες
Φρούτα και λαχανικά

Έπιπλα και είδη επίπλωσης
Αγαθά ψυχαγωγίας

Άλλα προϊόντα διατροφής
Μη συνταγογραφηµένα φάρµακα

Οδοντιατρικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες κηδειών

Καταλύµατα κατά τις διακοπές
Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα
Μεγάλες οικιακές συσκευές

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες
Μικρές οικιακές συσκευές

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας
Αλκοολούχα ποτά

Μη αλκοολούχα ποτά
Ψωµί, δηµητριακά, ρύζι και ζυµαρικά

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας
Βιβλία, περιοδικά και εφηµερίδες

∆ΕΑ
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Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς 

Στο διάγραµµα 2 παρουσιάζεται ο ∆ΕΑ σε επίπεδο ΕΕ27, αλλά µε την ίδια στάθµιση για κάθε 
χώρα. Αυτό δίνει µία σαφέστερη εικόνα του βαθµού στον οποίο τα προβλήµατα είναι κοινά 
ανάµεσα στα κράτη µέλη ανεξαρτήτως µεγέθους. 
∆ιάγραµµα 2: ∆είκτης επίδοσης της αγοράς (∆ΕΑ) – ίση στάθµιση χωρών 



EL 11   EL 

66,3
67,8

69,4
71,2

71,8
71,9
72,1

72,9
73,1
73,2
73,4

74,1
74,4
74,5
74,8
75,0

75,7
75,9
76,1
76,2
76,4
76,8
76,8
77,0
77,1
77,1
77,1
77,2
77,2
77,3
77,4

78,0
78,1
78,3
78,5
78,8
79,1
79,1
79,2
79,2
79,3
79,3
79,4
79,6

80,1
80,8
81,0

81,8
82,8

83,6

65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα
κινητών αξιών

Υπηρεσίες ακινήτων
Μεταχειρισµένα αυτοκίνητα

Υπηρεσίες διαδικτύου
Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας
∆άνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
Νοµικές και λογιστικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασµοί
Υπηρεσίες υδροδότησης

Είδη ένδυσης και υπόδησης
Υπηρεσίες µεταφοράς και αποθήκευσης

Σιδηροδροµικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες φυσικού αερίου
Κρέας και προϊόντα κρέατος

Υπηρεσίες τραµ, λεωφορείων και µετρό
Ασφάλειες σπιτιών

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων
Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηµάτων
Καφετέριες, µπαρ και εστιατόρια

Φρούτα και λαχανικά

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών
(ΤΠΕ)

Υπηρεσίες ανοικίασης οχηµάτων
Καύσιµα

Καινούργια αυτοκίνητα
Ασφάλειες οχηµάτων
Αγαθά ψυχαγωγίας

Άλλα προϊόντα διατροφής
Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Μη συνταγογραφηµένα φάρµακα
Ταχυδροµικές υπηρεσίες
Αεροπορικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες κηδειών
Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα
Μικρές οικιακές συσκευές

Μεγάλες οικιακές συσκευές
Προϊόντα προσωπικής φροντίδας
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∆ΕΑ
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Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς 

Από τη σύγκριση αυτών των στοιχείων προκύπτει ότι ορισµένοι τοµείς παρουσιάζουν αισθητά 
χειρότερη επίδοση σε µερικά κράτη µέλη από ό,τι συνολικά σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό 
συµβαίνει στην περίπτωση των σιδηροδροµικών υπηρεσιών9 (10 θέσεις χαµηλότερα στο 
σχεδιάγραµµα µε κατάταξη βάσει του πληθυσµού), των καυσίµων και των ασφαλειών οχηµάτων 
(9 θέσεις χαµηλότερα), των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (6 θέσεις), των αεροπορικών 
υπηρεσιών (5 θέσεις), καθώς και των ταχυδροµικών υπηρεσιών (5 θέσεις). 

 
Οι αγορές που παρουσιάζουν σταθερά τη χαµηλότερη βαθµολογία ∆ΕΑ και στις δύο κατατάξεις 
είναι: 

Αγορές υπηρεσιών  
∆ΕΑ ΕΕ27 στάθµιση 
πληθυσµού 

∆ΕΑ ΕΕ27 ίση στάθµιση 
χωρών 

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και 
προϊόντα κινητών αξιών 65,3 66,3 

Υπηρεσίες ακινήτων 68,1 67,8 

Υπηρεσίες διαδικτύου 69,9 71,2 

Σιδηροδροµικές υπηρεσίες 70,8 74,8 

 

Αγορές προϊόντων 
∆ΕΑ ΕΕ27 στάθµιση 
πληθυσµού 

∆ΕΑ ΕΕ27 ίση στάθµιση 
χωρών 

Μεταχειρισµένα αυτοκίνητα 70,6 69,4 

Είδη ένδυσης και υπόδησης 75,6 74,4 

Κρέας και προϊόντα κρέατος 76,7 75,9 

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων 76,9 76,4 

 

Η ανάλυση των καταναλωτικών αγορών λαµβάνει υπόψη τη σηµασία που έχει κάθε αγορά για 
τον προϋπολογισµό των νοικοκυριών. Το διάγραµµα 3 δείχνει τον δείκτη ∆ΕΑ σε σύγκριση µε 
τα δεδοµένα από την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισµών10 (HBS) η οποία δείχνει το 
ποσοστό των καταναλωτικών δαπανών. Για ορισµένες αγορές το ποσοστό της HBS µπορεί να 
φαίνεται χαµηλό, π.χ. για δάνεια και υποθήκες, αφού τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν µόνο το 
κόστος και τα διοικητικά έξοδα χωρίς την εξυπηρέτηση του δανείου. Υπάρχουν επίσης 
ορισµένες αγορές οι οποίες, παρά το χαµηλό µερίδιό τους στις δαπάνες, έχουν σηµαντικό 
αντίκτυπο στον πλούτο του νοικοκυριού (τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα 
κινητών αξιών, κτηµατοµεσιτικά γραφεία, δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες). 

                                                 
9 Ασφαλώς κατά τη σύγκριση των ∆ΕΑ των διαφόρων αγορών, πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη ότι η 

ποιότητα ορισµένων δηµόσιων υπηρεσιών (π.χ. σιδηρόδροµοι) µπορεί µόνον εν µέρει να συσχετιστεί µε 
τους παρόχους, αλλά επηρεάζεται και από τις υποδοµές. 

10 Στοιχεία της Eurostat για το 2005 και εκτιµήσεις για τις κατηγορίες που λείπουν. 
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∆ιάγραµµα 3: ∆ΕΑ (δείκτης επίδοσης της αγοράς) και HBS (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισµών) 
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Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς, δεδοµένα της Eurostat, εκτιµήσεις 
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Υπάρχει σαφής τάση προς υψηλότερη κατάταξη στον ∆ΕΑ για τις αγορές όπου οι καταναλωτές 
δαπανούν περισσότερα χρήµατα. Ταυτόχρονα, οι πιθανές απώλειες για τους καταναλωτές, 
εξαιτίας της δυσλειτουργίας της αγοράς, είναι µεγαλύτερες στις αγορές όπου οι καταναλωτές 
δαπανούν µεγαλύτερο µέρος των προϋπολογισµών τους σε σύγκριση µε τις αγορές όπου 
δαπανούν λιγότερα. 

3.2. ∆είκτης επίδοσης της αγοράς περιλαµβανοµένης της µεταστροφής (∆ΕΑΠΜ) 
Ο δείκτης µεταστροφής είναι διαθέσιµος για 11 από τις 50 καταναλωτικές αγορές που 
περιλαµβάνονται στην παρακολούθηση. Ο δείκτης επίδοσης της αγοράς µαζί µε τη µεταστροφή 
(∆ΕΑΠΜ) παρουσιάζεται κατωτέρω. Ο δείκτης ∆ΕΑΠΜ υπολογίζεται µε βάση και τις 5 
διαστάσεις (περιλαµβανοµένης της µεταστροφής) για τις 11 αγορές για τις οποίες υπάρχουν 
δεδοµένα σχετικά µε τη µεταστροφή. Όλες οι συνιστώσες έχουν την ίδια στάθµιση. 
∆ιάγραµµα 4: ∆ΕΑΠΜ (δείκτης επίδοσης της αγοράς περιλαµβανοµένης της µεταστροφής) 
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Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς 
 
Οι υπηρεσίες φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι αγορές για τις οποίες ο δείκτης 
µεταστροφής κατεβάζει περισσότερο τον ∆ΕΑΠΜ.  
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3.3. Συγκρισιµότητα 
Αν και συνολικά το 52% των καταναλωτών στην ΕΕ βρίσκουν εύκολη τη σύγκριση προϊόντων 
και υπηρεσιών (οι βαθµοί από 8 έως 10), ένα ποσοστό 12% βρίσκει τη συγκρισιµότητα αρκετά 
προβληµατική (βαθµοί από 0 έως 4). 

Από το ∆ιάγραµµα 5 έως το ∆ιάγραµµα 9 παρουσιάζονται οι συνιστώσες των δεικτών 
∆ΕΑ/∆ΕΑΠΜ. Τα διαγράµµατα περιλαµβάνουν το ποσοστό των ερωτηθέντων που είχαν την 
ίδια γνώµη και τη µέση βαθµολόγηση για κάθε αγορά µε βάση µια κλίµακα από το 0 
(χαµηλότερο) έως το 10 (υψηλότερο). 
∆ιάγραµµα 5: Συγκρισιµότητα 

Σε κλίμακα από το 0 έως το 10, πόσο δύσκολο ή εύκολο ήταν να συγκρίνετε τα προϊόντα/τις υπηρεσίες που 
πωλούν διαφορετικοί προμηθευτές/πάροχοι;
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Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς 
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Υπάρχει σαφής σύνδεση µεταξύ της κατάταξης του δείκτη συγκρισιµότητας και των συνολικών 
αποτελεσµάτων του ∆ΕΑ. Ωστόσο, υπάρχουν ορισµένες αγορές όπου η συγκρισιµότητα 
φαίνεται να µην αποτελεί ιδιαίτερο πρόβληµα (π.χ. µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, υπηρεσίες 
τυχερών παιχνιδιών και στοιχηµάτων). Υπάρχουν επίσης αγορές που είναι σηµαντικά χειρότερες 
από άποψη συγκρισιµότητας σε σύγκριση µε τις συνολικές διαστάσεις του ∆ΕΑ. Για αυτές τις 
αγορές (π.χ. οδοντιατρικές υπηρεσίες, µη συνταγογραφηµένα φάρµακα, υπηρεσίες κηδειών), η 
συγκρισιµότητα είναι µια πτυχή που µπορεί να βελτιωθεί. Επιπλέον, µολονότι εφαρµόζεται σε 
προϊόντα και σε υπηρεσίες, ο δείκτης συγκρισιµότητας πρέπει να λαµβάνεται υπόψη µε προσοχή 
για αγορές όπου δεν υπάρχει πραγµατικός ανταγωνισµός (π.χ. σιδηροδροµικές υπηρεσίες, 
υπηρεσίες τραµ, λεωφορείων και µετρό). 

Οι αγορές όπου οι καταναλωτές έχουν µεγαλύτερη δυσκολία για να συγκρίνουν προϊόντα ή 
υπηρεσίες είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, οι 
υπηρεσίες υδροδότησης, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και ορισµένες πτυχές του 
στεγαστικού τοµέα (υπηρεσίες ακινήτων, νοµικές και λογιστικές υπηρεσίες). Πιθανοί λόγοι που 
εξηγούν αυτό το φαινόµενο µπορεί να είναι ο περιορισµένος αριθµός παρόχων, οι 
υπερκορεσµένες και κατακερµατισµένες αγορές που απαιτούν «τεχνικές γνώσεις» που οι 
περισσότεροι καταναλωτές δεν έχουν (στεγαστικός τοµέας, χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες), η 
γρήγορη τεχνολογική εξέλιξη (υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών), η πληθώρα, η πολυπλοκότητα και ο 
µεγάλος αριθµός προσφορών και παρόχων (υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, τραπεζικές 
υπηρεσίες). 

3.4. Εµπιστοσύνη 
Το 14% των ευρωπαίων καταναλωτών δεν πιστεύουν ότι οι προµηθευτές ή οι έµποροι λιανικής 
συµµορφώνονται µε τους κανόνες και τους κανονισµούς για την προστασία των καταναλωτών 
(βλ. ∆ιάγραµµα 6). 
∆ιάγραµµα 6: Εµπιστοσύνη 
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Σε κλίμακα από το 0 έως το 10, σε ποιον βαθμό πιστεύετε ότι οι προμηθευτές/πάροχοι τηρούν τους 
κανόνες και τους ρυθμιστικούς κανονισμούς για την προστασία των καταναλωτών;
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Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς 
Το ∆ιάγραµµα 6 δείχνει ότι η κατάταξη για την «εµπιστοσύνη» δεν ευθυγραµµίζεται αναγκαστικά 
µε την κατάταξη του ∆ΕΑ. Ορισµένες αγορές, όπως οι ταχυδροµικές υπηρεσίες, οι 
οδοντιατρικές υπηρεσίες ή οι υπηρεσίες κηδειών παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις. Οι νοµικές 
και λογιστικές υπηρεσίες έχουν µέτρια βαθµολόγηση για την «εµπιστοσύνη», ενώ έχουν χαµηλή 
βαθµολόγηση για τη «συγκρισιµότητα». Αυτές οι αγορές είναι σαφώς εκτεθειµένες σε 
µεγαλύτερο κίνδυνο προβληµάτων που προκαλούνται από την ασύµµετρη πληροφόρηση. 

∆ύο αγορές αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερη δυσπιστία από τους ευρωπαίους καταναλωτές: 
«τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών αξιών» και «µεταχειρισµένα 
αυτοκίνητα». Σε αυτές τις αγορές, οι αρνητικές βαθµολογήσεις είναι ισάριθµες ή ακόµα και 
περισσότερες από τις θετικές βαθµολογήσεις. Η τρέχουσα οικονοµική και χρηµατοπιστωτική 
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κρίση µπορεί να εξηγεί εν µέρει τη δυσπιστία των καταναλωτών. Η αδιαφάνεια και η διαφορά 
µεταξύ της διαφηµιζόµενης προσφοράς και των αποτελεσµάτων της παρεχόµενης υπηρεσίας 
µπορεί επίσης να εξηγεί αυτά τα αποτελέσµατα. 

Ορισµένες άλλες αγορές παρουσιάζουν επίσης πενιχρά αποτελέσµατα στον τοµέα 
«εµπιστοσύνη»: υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εν γένει (σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία 
και παροχή υπηρεσιών διαδικτύου), υπηρεσίες ενέργειας (υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας, 
υπηρεσίες φυσικού αερίου και καύσιµα), κρέας και προϊόντα κρέατος, είδη ένδυσης και 
υπόδησης και τραπεζικός τοµέας (τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασµοί και δάνεια, υποθήκες και 
πιστωτικές κάρτες), σιδηροδροµικές υπηρεσίες και προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων. Η 
ύπαρξη κανονιστικού πλαισίου για τους καταναλωτές σε κάθε συγκεκριµένο τοµέα ή η γρήγορη 
τεχνολογική εξέλιξη σε ορισµένες αγορές µπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα. Για 
παράδειγµα, οι καταναλωτές µπορεί να µην γνωρίζουν ότι για ορισµένες υπηρεσίες οι πάροχοί 
τους δεν φέρουν ευθύνη. 

Οι αγορές που συγκεντρώνουν τη µεγαλύτερη εµπιστοσύνη είναι οι «προσωπικές» υπηρεσίες 
(προσωπική φροντίδα, οδοντιατρικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες κηδειών), τα λευκά ηλεκτρικά 
προϊόντα (οι µικρές και µεγάλες οικιακές συσκευές) και οι κατηγορίες ταχείας και άµεσης 
κατανάλωσης (όπως ψωµί, δηµητριακά, ρύζι και ζυµαρικά ή βιβλία, περιοδικά και εφηµερίδες). 
Οι πλείστες από αυτές τις αγορές είναι ρυθµισµένες σε µικρότερο βαθµό. Οι ταχυδροµικές 
υπηρεσίες θεωρούνται επίσης «έµπιστοι εταίροι» από τους ευρωπαίους καταναλωτές. 

3.5. Προβλήµατα 
Το 11% των ευρωπαίων καταναλωτών στις 50 αγορές όπου διενεργήθηκε η έρευνα, δήλωσαν 
ότι αντιµετώπισαν ένα ή περισσότερα προβλήµατα. 
∆ιάγραµµα 7: Προβλήµατα 



 

EL 19   EL 

Αντιμετωπίσατε πρόβλημα με αυτό το προϊόν/αυτή την υπηρεσία ή με τον προμηθευτή/πάροχο αυτού/ής 
του προϊόντος/της υπηρεσίας, όταν θεωρούσατε ότι είχατε βάσιμο λόγο για να κάνετε παράπονα;
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20%
19%
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17%
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15%
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10%
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9%
9%
9%
9%
9%
8%
8%
8%
7%
7%
6%
6%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%

Υπηρεσίες διαδικτύου
Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες ακινήτων

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα
κινητών αξιών

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί
Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης
Καινούργια αυτοκίνητα

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες
Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Αεροπορικές υπηρεσίες

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών
(ΤΠΕ)

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό
Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Μεγάλες οικιακές συσκευές
Καταλύματα κατά τις διακοπές

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων
Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Έπιπλα και είδη επίπλωσης
Μικρές οικιακές συσκευές
Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Είδη ένδυσης και υπόδησης
Υπηρεσίες υδροδότησης

Αγαθά ψυχαγωγίας
Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια
Ασφάλειες οχημάτων

Οδοντιατρικές υπηρεσίες
Φρούτα και λαχανικά

Ασφάλειες σπιτιών
Υπηρεσίες κηδειών

Κρέας και προϊόντα κρέατος
Άλλα προϊόντα διατροφής

Καύσιμα
Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά
Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων
Μη συνταγογραφημένα φάρμακα
Προϊόντα προσωπικής φροντίδας
Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

Αλκοολούχα ποτά
Μη αλκοολούχα ποτά

Ναι

 
Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς 
Η κατάταξη των τοµέων µε βάση την εµφάνιση προβληµάτων αντανακλά µόνο εν µέρει τη 
συνολική κατάταξη του ∆ΕΑ, αφού η θετική βαθµολογία στον ∆ΕΑ δεν σηµαίνει αναγκαστικά 
χαµηλά επίπεδα προβληµάτων, και αντιστρόφως. 

Ωστόσο, οι περισσότερες από τις αγορές-ουραγούς όσον αφορά τον ∆ΕΑ παρουσιάζουν χαµηλή 
βαθµολογία και στο επίπεδο των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι καταναλωτές. 

Οι αεροπορικές υπηρεσίες και τα καινούργια αυτοκίνητα παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη πτώση 
στην κατάταξή τους µε βάση τον δείκτη για τα προβλήµατα σε σύγκριση µε τον ∆ΕΑ. Μερικές 
αγορές που έχουν βελτιωµένη κατάταξη είναι οι εξής: υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και 
στοιχηµάτων, καύσιµα, ασφάλειες σπιτιών, υπηρεσίες φυσικού αερίου, ασφάλειες οχηµάτων. 
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Οι ασφαλιστικές υπηρεσίες έχουν γενικά καλύτερη κατάταξη όσον αφορά την εµφάνιση 
προβληµάτων παρά όσον αφορά την εµπιστοσύνη για τη συγκρισιµότητα. Το ίδιο συµβαίνει και 
στις υπηρεσίες ενέργειας. 

3.6. Παράπονα 
Η ερώτηση για τα παράπονα δείχνει ότι ένας στους πέντε καταναλωτές δεν παραπονέθηκε παρά 
το γεγονός ότι είχε σοβαρό λόγο για να το κάνει (σύµφωνα µε τον ίδιο). 

Οι περισσότεροι καταναλωτές (58%) παραπονέθηκαν στον έµπορο λιανικής ή στον πάροχο της 
υπηρεσίας. Μόνο 8% των καταναλωτών έκαναν παράπονα απευθείας στον κατασκευαστή. 

Μεγάλο µέρος των καταναλωτών (26%) µίλησαν για το πρόβληµά τους µε φίλους ή συγγενείς. 
Αυτό επιβεβαιώνει τη σηµασία της επικοινωνίας «από στόµα σε στόµα» για τη διάδοση «των 
εµπειριών». 

Τέλος, οι καταναλωτές σπανίως υποβάλλουν καταγγελίες σε επίσηµα τρίτα µέρη ή οργανώσεις 
καταναλωτών. Μόνο το 8% επέλεξε αυτό τον τρόπο. 
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∆ιάγραµµα 8: Παράπονα 

 Κάνατε παράπονα για αυτό το πρόβλημα;
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37%
39%
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2%

3%
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4%
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Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
Υπηρεσίες διαδικτύου
Καινούργια αυτοκίνητα

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί
Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Έπιπλα και είδη επίπλωσης
Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα
Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας
Μεγάλες οικιακές συσκευές

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων
Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων
Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια
Καταλύματα κατά τις διακοπές

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών αξιών
Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Ασφάλειες σπιτιών
Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης
Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Υπηρεσίες ακινήτων
Αγαθά ψυχαγωγίας

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα
Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων
Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Ταχυδρομικές υπηρεσίες
Μικρές οικιακές συσκευές

Είδη ένδυσης και υπόδησης
Υπηρεσίες κηδειών

Αεροπορικές υπηρεσίες
Άλλα προϊόντα διατροφής

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά
Υπηρεσίες υδροδότησης

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες
Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες
Κρέας και προϊόντα κρέατος

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες
Μη αλκοολούχα ποτά

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας
Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Αλκοολούχα ποτά
Μη συνταγογραφημένα φάρμακα
Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό
Καύσιμα

Φρούτα και λαχανικά

Ναι - έμπορο λιανικής/πάροχο Ναι - κατασκευαστή Ναι - τρίτο μέρος Ναι - φίλους, οικογένεια Όχι

 
Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς 
∆εν υπάρχει συνεπής σύγκριση σε όλες τις αγορές µεταξύ της εµφάνισης των προβληµάτων 
και της έκφρασης/υποβολής παραπόνων. 

Για αντικείµενα χαµηλού κόστους οι καταναλωτές τείνουν περισσότερο από το µέσο όρο να 
µην κάνουν παράπονα. Για αντικείµενα ή υπηρεσίες µεγάλου κόστους, οι καταναλωτές 
κάνουν παράπονα πιο συστηµατικά και για ορισµένες σηµαντικές υπηρεσίες, όπως οι 
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών ή οι τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασµοί, οι καταναλωτές 
παραπονούνται αρκετά συχνά. Αυτό εν µέρει µπορεί να σχετίζεται µε την ύπαρξη περισσότερης 
πληροφόρησης σχετικά µε τα δικαιώµατά τους και διαδικασιών για την υποβολή 
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παραπόνων/καταγγελιών σε ορισµένες αγορές, µε τον µεγάλο αριθµό συµβολαίων για µια 
υπηρεσία, µε την πολυπλοκότητα τους ή µε τη σηµασία που δίνουν σε αυτές οι καταναλωτές. 

Σε ορισµένες αγορές το ποσοστό των προβληµάτων είναι µεγάλο, και το ποσοστό των 
καταναλωτών που παραπονέθηκαν παραµένει χαµηλό: σιδηροδροµικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
τραµ/λεωφορείων/µετρό, αεροπορικές υπηρεσίες ή νοµικές και λογιστικές υπηρεσίες. Αυτό 
µπορεί να εξηγείται από την ύπαρξη πραγµατικών ή νοµιζόµενων φραγµών που αποτρέπουν 
τους καταναλωτές από το να κάνουν παράπονα (πολύπλοκη διαδικασία, απουσία καταναλωτικής 
πληροφόρησης για δικαιώµατα και υποχρεώσεις κ.λπ.). 

3.7. Γενική ικανοποίηση 
Η ερώτηση για την ικανοποίηση µετρά την ικανοποίηση µε τρόπο που εξασθενίζει τα 
προβλήµατα τα οποία συνδέονται µε διαφορετικές προσδοκίες ανάλογα µε τη χώρα και τον 
καταναλωτή. 

Οι περισσότεροι καταναλωτές (57%) δηλώνουν ότι οι αγορές «αποδίδουν καρπούς» στον 
επιθυµητό βαθµό. Στο περίπου 10% των περιπτώσεων, οι καταναλωτές πιστεύουν ότι κάποια 
αγορά δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλουν οι ίδιοι. 
∆ιάγραµµα 9: Γενική ικανοποίηση 
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Σε κλίμακα από το 0 έως το 10, σε ποιον βαθμό ανταποκρίθηκαν τα προϊόντα/οι υπηρεσίες που 
πρόσφεραν οι διάφοροι προμηθευτές/πάροχοι σε αυτό που εσείς θέλατε κατά την παρελθούσα περίοδο;
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Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών αξιών
Υπηρεσίες ακινήτων

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες
Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Υπηρεσίες διαδικτύου
Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί
Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας
Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό
Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
Καύσιμα

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας
Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Ασφάλειες σπιτιών
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Κρέας και προϊόντα κρέατος
Είδη ένδυσης και υπόδησης

Φρούτα και λαχανικά
Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Ασφάλειες οχημάτων
Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Ταχυδρομικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες υδροδότησης
Άλλα προϊόντα διατροφής

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων
Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Αεροπορικές υπηρεσίες
Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Αγαθά ψυχαγωγίας
Μη συνταγογραφημένα φάρμακα
Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Έπιπλα και είδη επίπλωσης
Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Καινούργια αυτοκίνητα
Υπηρεσίες κηδειών

Μικρές οικιακές συσκευές
Καταλύματα κατά τις διακοπές

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά
Μεγάλες οικιακές συσκευές

Αλκοολούχα ποτά
Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Μη αλκοολούχα ποτά
Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας
Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες
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Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς 
 
Τα «καινούργια αυτοκίνητα» είναι η αγορά της οποίας η θέση σε αυτόν τον δείκτη ανεβαίνει 
περισσότερο σε σύγκριση µε την κατάταξη του ∆ΕΑ. 
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3.8. Μεταστροφή 
Το 85% των καταναλωτών δεν άλλαξε προµηθευτή ή υπηρεσία που λαµβάνει από τον σηµερινό 
του πάροχο. Οι καταναλωτές µπορεί να είναι ευχαριστηµένοι µε τα σηµερινά προϊόντα τους ή 
τον πάροχό τους, αλλά µπορεί επίσης να µη γνωρίζουν ότι υπάρχει δυνατότητα µεταστροφής, 
µπορεί να αντιλαµβάνονται τη µεταστροφή ως µια περίπλοκη και χρονοβόρα/δαπανηρή 
διαδικασία χωρίς καµία «εγγύηση» ότι η υπηρεσία ή το προϊόν θα είναι αισθητά καλύτερη 
αλλού, ή µπορεί να παρουσιάζουν «αδράνεια». Όσον αφορά εκείνους τους καταναλωτές που 
µεταστράφηκαν, το 10% άλλαξε προµηθευτές ενώ το 7% άλλαξε προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά 
παρέµεινε στον ίδιο προµηθευτή. 

Στις 11 αγορές µε στοιχεία για τη µεταστροφή, τα επίπεδα και τα είδη της µεταστροφής 
παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές. Αυτό συµβαίνει τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο 
χώρας. Τα συνολικά ποσοστά µεταστροφής δείχνουν ότι υπάρχει σηµαντικό περιθώριο για 
περισσότερες µεταστροφές. 
∆ιάγραµµα 10: Έµπρακτη µεταστροφή11 

Αλλάξατε τιμολόγιο ή προμηθευτή κατά την παρελθούσα περίοδο;
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Ασφάλειες σπιτιών

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Ασφάλειες οχημάτων

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες διαδικτύου

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών αξιών

Ναι - προϊόντα/υπηρεσίες με τον ίδιο προμηθευτή Ναι - προμηθευτή Όχι

 
Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς 
Οι «τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών αξιών» και οι υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών (υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας) είναι οι 
υπηρεσίες όπου έχει αναφερθεί το υψηλότερο επίπεδο µεταστροφής. Οι συγκεκριµένοι κανόνες 
για τη φορητότητα αριθµού µπορεί να εξηγούν εν µέρει την υψηλή κατάταξη για τις υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών. 

                                                 
11 Η περίοδος µεταστροφής για κάθε υπηρεσία αναφέρεται στην έρευνα παρακολούθησης της αγοράς που 

βρίσκεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm. 

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm
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Η επόµενη ερώτηση µετρά την αντίληψη των καταναλωτών σχετικά µε την άµεση µεταστροφή. 
Κάτι λιγότερο από τους µισούς (46%) καταναλωτές αντιλαµβάνονται τη µεταστροφή ως (πολύ) 
εύκολη, το 39% είναι πιο ουδέτεροι και, τέλος, ένα εξίσου αξιοσηµείωτο 15% πιστεύει ότι η 
µεταστροφή είναι (πολύ) δύσκολη. Τα κατωτέρω αποτελέσµατα δείχνουν την εκτίµηση τόσο 
εκείνων που όντως µεταστράφηκαν όσο και εκείνων που δεν µεταστράφηκαν. 
∆ιάγραµµα 11: Αντιληπτή άνεση µεταστροφής 

Σε κλίμακα από το 0 έως το 10, πόσο δύσκολο ή εύκολο νομίζετε ότι είναι να αλλάξει κανείς 
προμηθευτή;
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Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών αξιών

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Υπηρεσίες διαδικτύου

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Ασφάλειες σπιτιών

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

0-4 5-7 8-10

 
Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς 

4. ΤΙΜΕΣ 
Οι τιµές είναι σηµαντικό αποτέλεσµα για τους καταναλωτές και βασικό κριτήριο για τις 
αγοραστικές επιλογές. Μέσα στην ενιαία αγορά η απόκλιση τιµών από το ένα κράτος µέλος στο 
άλλο, η οποία δεν εξηγείται από τα αποκλίνοντα επίπεδα αγοραστικής δύναµης των 
καταναλωτών, από τις προτιµήσεις των καταναλωτών, από τους φόρους σε συγκεκριµένα 
προϊόντα, ή από τα τοπικά κόστη µπορεί να δώσει µια καλή ένδειξη για το επίπεδο κατάτµησης 
των καταναλωτικών αγορών. 

Χρησιµοποιήθηκαν διάφορες πηγές για να συγκεντρωθούν τα δεδοµένα για τις τιµές που 
παρατίθενται στα ακόλουθα σχεδιαγράµµατα. 

Το ∆ιάγραµµα 12 παρουσιάζει στον οριζόντιο άξονα του πόσο διαφέρουν οι τιµές των διαφόρων 
υπηρεσιών σε όλη την ΕΕ. Ο κάθετος άξονας δείχνει το βαθµό της συσχέτισης µεταξύ της 
κατάταξης των χωρών της ΕΕ µε βάση την τιµή κάθε υπηρεσίας και της κατάταξης των χωρών 
της ΕΕ µε βάση ένα µέτρο της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών. Η τιµή 1 για τη 
συσχέτιση σηµαίνει ότι η κατάταξη των χωρών της ΕΕ µε βάση την τιµή µιας υπηρεσίας είναι η 
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ίδια µε την κατάταξη που βασίζεται στην κατανάλωση. Η τιµή 0 σηµαίνει ότι δεν υπάρχει καµία 
σχέση µεταξύ των δύο κατάταξη. 
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∆ιάγραµµα 12: Τιµές υπηρεσιών - διακύµανση στα κράτη µέλη και σχέση µε την κατανάλωση 

Αέριο <20GJ + φόρος

Ηλεκτρισµός <1MWh χωρίς φόρο

Ηλεκτρισµός 1-2,5MWh χωρίς φόρο
Ηλεκτρισµός 2,5-5MWh χωρίς φόρο

Ηλεκτρισµός 5-15MWh χωρίς φόρο

Ηλεκτρισµός >15MWh χωρίς φόρο

Τρέχ. τραπεζ. λογαριασµοί µ.ό.

Τρέχ. τραπεζ. λογαριασµοί ενεργ.

∆ιαδίκτυο 0,14-0,5Mb

∆ιαδίκτυο 0,5-1Mb

∆ιαδίκτυο 1-2Mb

∆ιαδίκτυο 2-4Mb

∆ιαδίκτυο 4-8Mb

∆ιαδίκτυο 8-20Mb

∆ιαδίκτυο 20+Mb

Αέριο 20-200GJ + φόρος

Αέριο >200GJ +φόρος

Αέριο <20GJ χωρίς φόρο

Αέριο 20-200GJ χωρίς φόρο

Αέριο >200GJ χωρίς φόρο Ηλεκτρισµός <1MWh +φόροςΗλεκτρισµός 1-2,5MWh +φόρος

Ηλεκτρισµός 5-15MWh +φόρος

Ηλεκτρισµός >15MWh +φόρος

Τρέχ. τραπεζ. λογαριασµοί παθ.Κιν. τηλεφ. - τιµή ανά λεπτό

Τηλέφ. - µεικτή χρήση

Τηλέφ. - λίγη χρήση

Τηλέφ. - µέτρια χρήση

Τηλέφ. - πολλή χρήση

Τηλέφ. - 10λεπτη τοπική

Ταχυδρ. καν/κή επιστολή <20g εσωτ.

Ταχυδρ. καν/κή επιστολή <20g εντός ΕΕ
Οδοντ. σφράγισµα
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Καταναλωτικά δάνεια: -0,76
Στεγαστικά δάνεια: -0,67

  
Πηγή: Τα αριθµητικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση τιµών για τον πίνακα αποτελεσµάτων παρουσιάζονται στους ακόλουθους 
πίνακες. ∆εν υπήρχαν πάντοτε διαθέσιµες τιµές για όλες τις χώρες. 
 και στοιχεία της EUROSTAT 
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Το ∆ιάγραµµα 12 και το ∆ιάγραµµα 13 δείχνουν ότι οι τιµές των υπηρεσιών, γενικά, παρουσιάζουν 
µεγαλύτερη απόκλιση στα κράτη µέλη της ΕΕ από ό,τι οι τιµές των προϊόντων. Αυτό µπορεί να 
εξηγηθεί εν µέρει από τη µικρότερη εµπορευσιµότητα των υπηρεσιών. Όσον αφορά 
συγκεκριµένες υπηρεσίες, οι αγορές που παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη µεταβλητότητα φαίνεται 
να περιλαµβάνουν την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, το σφράγισµα δοντιών (οδοντιατρικές 
υπηρεσίες) και τους τρέχοντες τραπεζικούς λογαριασµούς. Στις δύο τελευταίες αγορές, η 
µεταβλητότητα δεν σχετίζεται µε το επίπεδο καταναλωτικών δαπανών στις χώρες της ΕΕ. Όσον 
αφορά τα προϊόντα, τα αυτοκίνητα παρουσιάζουν χαµηλή απόκλιση λόγω του έντονου 
ανταγωνισµού και των αυξηµένων δυνατοτήτων για διασυνοριακό εµπόριο, µετά την εφαρµογή 
των κανόνων ανταγωνισµού που εξέδωσε η Επιτροπή. Οι τιµές των τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών βασίζονται στα προφίλ χρήσης και στις διάµεσες τιµές. Τα επιτόκια των στεγαστικών 
και καταναλωτικών δανείων (προσαρµοσµένα ως προς τον πληθωρισµό) συσχετίζονται 
αρνητικά µε τα επίπεδα της κατανάλωση (δηλαδή τα δάνεια φαίνεται να είναι πιο ακριβά σε 
χώρες µε χαµηλότερες καταναλωτικές δαπάνες και αντιστρόφως). Αυτό µπορεί να αντανακλά εν 
µέρει τα υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου και τις αυξηµένες δαπάνες χρηµατοδότησης που είναι 
συνηθισµένο φαινόµενο σε χώρες µε ταχύτερους ρυθµούς ανάπτυξης. Τα δεδοµένα για τις 
οδοντιατρικές υπηρεσίες είναι πολύ περιορισµένα και ως εκ τούτου δεν πρέπει να εξαχθούν 
συµπεράσµατα σε αυτή τη βάση. 
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∆ιάγραµµα 13: Τιµές προϊόντων - διακυµάνσεις στα κράτη µέλη και σχέση µε την κατανάλωση 

Ford Fiesta +φόρος

Ford Focus +φόρος

Peugeot 207 +φόρος

Renault Clio +φόρος

Fiat Punto +φόρος

BMW 320d +φόρος

Mercedes C220 +φόρος

Ford Fiesta χωρίς φόρο

Ford Focus χωρίς φόρο

Mercedes C220 χωρίς φόρο

IPOD Shuffle 2G

Ψυγείο 301-350L nf

Ψυγείο 301-350L A+

Φούρνος µικροκυµ. 0,6-0,7kW

Φούρνος µικροκυµ. 0,7-0,8kW

Φούρνος µικροκυµ. 0,7-0,8kW µε γκριλ

Πλυντ. ρούχων 5,5-6L 1,3-1,4krpm A+

Πλυντ. ρούχων 4,5-5L 0,9-1krpm A

Καφετιέρα ενσωµ. φίλτρο

Καφετιέρα φλτρ. 10 φλυτζ.

Καφετιέρα φλτρ. 15 φλυτζ.

Σίδερο 2kW

Σίδερο 2.4kW

Σίδερο 2.2kW από χάλυβα 

Ηλ. σκούπα 1,5-1,6kW

Ηλ. σκούπα 1,7-1,8kW

Ηλ. σκούπα <0.7W χειρός

Laptop core2 15-16' 200-300G

Laptop core2 15-16' 300-400M

TV 32LG3000

TV LE32A330
Ixus 80 IS

Lumix DMC TZ5

Coolpix S210

VW Golf +φόρος

VW Golf χωρίς φόρο

Peugeot 207 χωρίς φόρο

Renault Clio χωρίς φόρο

Fiat Punto χωρίς φόρο

BMW 320d χωρίς φόρο
IPOD Nano 4G

Ψυγείο 251-300L nf
Πλυντ. ρούχων 5,5-6L 1,1-1,2krpm A+

Netbook atom <11' 100-200G

TV LE32A336

Euro-super 95 +φόρος

Euro-super 95 χωρίς φόρο

Diesel +φόρος

Diesel χωρίς φόρο
Πετρέλαιο θέρµανσης +φόρος

Πετρέλαιο θέρµανσης χωρίς φόρο
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IPOD Nano 3G: -0,43

  
Πηγή: Πίνακας 3 και στοιχεία της EUROSTAT 
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Το ∆ιάγραµµα 13 δείχνει ότι οι προ φόρου τιµές των αυτοκινήτων τείνουν να είναι παρόµοιες σε 
µεγάλο βαθµό σε όλα τα κράτη µέλη, πράγµα που δείχνει αρκετά µεγάλη σύγκλιση σε επίπεδο 
ΕΕ. Για την πρόσθετη διακύµανση ευθύνονται οι φόροι. Οι τιµές των ηλεκτρικών συσκευών 
τείνουν να παρουσιάζουν µεγαλύτερη διακύµανση µε τις ηλεκτρικές σκούπες να παρουσιάζουν 
τη µεγαλύτερη διακύµανση σε όλα τα κράτη µέλη. Οι ηλεκτρονικές συσκευές, όπως οι 
τηλεοράσεις και συσκευές αναπαραγωγής ήχου/εικόνας παρουσιάζουν πολύ µικρότερη 
διακύµανση τιµών σε όλη την ΕΕ. 

Το ∆ιάγραµµα 14 δείχνει τις τιµές που έδωσε η Eurostat στο πλαίσιο ενός ερευνητικού έργου που 
εκτελέστηκε µαζί µε τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Ο σκοπός είναι να συγκεντρώνεται ένας 
επαρκής αριθµός τιµών προϊόντων σε τακτική βάση ώστε να είναι δυνατή η εκτίµηση της 
απόκλισης τιµών και της κατάτµησης στις αγορές λιανικού εµπορίου. Στο πλαίσιο των εργασιών 
για το 2009, συγκεντρώθηκαν τιµές για 91 προϊόντα εκ των οποίων τα 79 (70 προϊόντα και 9 
υπηρεσίες) κρίθηκαν επαρκώς συγκρίσιµα ώστε να χρησιµοποιηθούν. Παρουσιάζουν πολύ 
στενή συσχέτιση µεταξύ των τιµών τους και της κατανάλωσής τους. 

Υπάρχει σαφώς ανάγκη για αύξηση του αριθµού των συλλεγόµενων τιµών προκειµένου να 
καλυφθούν οι 50 τοµείς που περιλαµβάνονται στο έργο παρακολούθησης των αγορών. 

Τα δεδοµένα συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο ερευνητικού έργου και είναι δοκιµαστικά. 
Προέρχονται από τη συλλογή για τον υπολογισµό εναρµονισµένων δεικτών για τιµές 
καταναλωτή, οι οποίοι στοχεύουν στην αξιολόγηση της εξέλιξης των τιµών µε την πάροδο του 
χρόνου και όχι στη σύγκριση των επιπέδων των τιµών µεταξύ χωρών. Εποµένως, τα προϊόντα 
που περιλαµβάνονται στην ίδια γενική περιγραφή των προϊόντων δεν είναι κατ' ανάγκην πλήρως 
συγκρίσιµα. Σε διαφορετικές χώρες µπορούν να επιλέγουν διαφορετικά προϊόντα, π.χ. τα πιο 
συνηθισµένα για τη συγκεκριµένη χώρα, και εποµένως τα επιλεγµένα προϊόντα µπορεί να είναι 
διαφορετικής ποιότητας, διαφορετικής µάρκας ή να έχουν συγκεντρωθεί σε διαφορετικά είδη 
σηµείων πώλησης 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/methodology/prices_data_for_market_m
onitoring). 
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∆ιάγραµµα 14: Τιµές Eurostat: διακύµανση στα κράτη µέλη και σχέση µε την κατανάλωση 

Σπαγγέτι 1kg

Φρέσκο γάλα, πλήρες 1l

Φυσικό γιαούρτι 1kg

Τυρί καµαµπέρ 1kg

Βούτυρο 250g

Άσπρη ζάχαρη 1kg

Μαρµελάδα 1kg

Παγωτό 1l

Φρούτα σε κονσέρβα 1kg

Καφές 1kg

Μεταλλικό νερό 1l

Χυµός πορτοκαλιού 1l

Γυναικείο µπλουτζίν

TV LCD 32"

Εισιτήριο κιν/φου 1τµχ.

Ηµερήσια εφηµερίδα

Γυναικείο κούρεµα+λούσιµο+χτένισµα

Σαµπουάν 400ml

Αφρόλουτρο 300ml

Απορρυπ. για πλυντ. ρούχων 1kg

Τσιγάρα 20τµχ.

Μακρύκοκκο ρύζι 1kg
Σιτάλευρο 1kg

Λευκό ψωµί φραντζόλα 1kg
Βοδινός κιµάς 1kg

Χοιρινή µπριζόλα 1kg

Ολόκληρο κοτόπουλο 1kg

Λουκάνικα 1kg

Σαλάµι 1kg

Τόννος κονσέρβα 1kg Γιαούρτι µε φρούτα 1kg
Τυρί γκούντα 1kg

Αβγά κότας 10 τµχ.

Φυτικό λάδι 1l
Σοκολατούχο γάλα 1kg

Κέτσαπ ντοµάτας 1kg

Μήλα 1kg

Καρότα 1kg

Πατάτες 1kg

Μαύρο τσάι 25bg

Βότκα 1l

Κόκκινο κρασί 0,75lΛευκό κρασί 0,75l

Μπίρα 1l
Βαµβάκι 1m2

Ανδρικό κοστούµι, µάλλινο

Ανδρικό µπλουτζίν Ανδρικό πουκάµισο

Ανδρικό κοντοµάνικο µπλουζάκι

Γυναικεία φούστα

Γυναικείο µπλουζάκι

Γυναικείο µαγιό µπικίνι

Σουτιέν push up

ΚαλσόνΠαιδικά µπλουτζίν παντελόνια

Ανδρικό παπούτσι δετό

Γυναικείες γόβες

Παιδικά αθλητικά παπούτσια

Ψυγείο 200l-καταψύκτης 100l, A
Πλυντήριο ρούχων 4.5-5kg, A

Ηλεκτρική σκούπα 1.4-1.6kW

Ταξί 5 χλµ. µονή ταρίφα

Αστικό λεωφ., 1 εισιτ. ενήλ., 5χλµ., 2 ζώνες

Μπαταρία LR6-1.5V=AA, αλκαλ., 1 τµχ.

Λαµπτήρας 220-240 V, 1τµχ.

Άγραφο CD-R 700MBDVD εγγρ. +HD 160-250GB

MP3 player '4GB flash LCD

Κόκκινο κρασί χύµα (ποτήρι) 12cl

Μπίρα(λάγκερ), dm(ποτήρι) 0,2-0,35l

Καφές, σε φλιτζάνι

Οδοντόκρεµα 100ml

Πετσέτα 70x150cm

CD µουσικής- ποπ/λαϊκό (5 πιο ευπώλητα)

Κρέας για σκυλοτροφή 1kg

Ξηρή σκυλοτροφή 1kg

Στεγνό καθάρισµα κοστουµιού

Επιδιόρθωση υποδηµάτων
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Ελαιόλαδο 1l: -0,15   
Πηγή: υπολογισµοί µε βάση δεδοµένα της Eurostat (βλ. Οι τιµές των προϊόντων που εµφανίζονται στον παρόντα πίνακα προέρχονται από διάφορες πηγές. Τα δεδοµένα 
τιµών αυτοκινήτων έχουν ληφθεί από την τελευταία έκθεση για τις τιµές των αυτοκινήτων που δηµοσιεύθηκε από τη Γ∆ Ανταγωνισµού τον Ιούλιο του 2010. Οι 30 τιµές 
ηλεκτρονικών προϊόντων βασίζονται σε δεδοµένα τιµών καταναλωτή από τη µελέτη GfK για το λιανικό εµπόριο, η οποία περιλαµβάνει πλήρη σύγκριση τιµών για 10 
κατηγορίες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Η έκθεση πρόκειται να δηµοσιευθεί την άνοιξη του 2011. Οι τιµές των καυσίµων (ανά 1000 
λίτρα) επικαιροποιούνται τακτικά από το Παρατηρητήριο Ενεργειακών Αγορών, που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αναφέρονται στο 2010. 

). 
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5. ΠΑΡΑΠΟΝΑ 
Επί του παρόντος, δεδοµένα για τα παράπονα υπάρχουν µόνο βάσει των υφιστάµενων 
µεθοδολογιών ταξινόµησης των παραπόνων οι οποίες τείνουν να διαφέρουν σηµαντικά από τη 
µια χώρα της ΕΕ στην άλλη. Τα ακόλουθα δεδοµένα δόθηκαν από τα µέλη της οµάδας 
εµπειρογνωµόνων για τις καταναλωτικές αγορές, τα οποία προέρχονται από τις αρµόδιες για την 
πολιτική καταναλωτών αρχές της ΕΕ και των χωρών ΕΖΕΣ. Τα δεδοµένα αντανακλούν τον 
αριθµό παραπόνων των καταναλωτών που συγκεντρώθηκαν από τρίτα µέρη (εθνικές αρχές, 
ρυθµιστικές αρχές, οργανώσεις καταναλωτών κ.λπ.). 
 
∆ιάγραµµα 15: Παράπονα καταναλωτών κατά χώρα - 2009 
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Πηγή: δεδοµένα που δόθηκαν από εθνικές αρχές αρµόδιες για θέµατα καταναλωτών. Για ορισµένες χώρες, τα στοιχεία 
περιλαµβάνουν ερωτήµατα και παρατηρήσεις των καταναλωτών 

Ορισµένες χώρες της ΕΕ (DE, ES, LU, PT) δεν έστειλαν εγκαίρως δεδοµένα για τα παράπονα 
ώστε να προλάβουν τη δηµοσίευση του πίνακα αποτελεσµάτων. 

Τα δεδοµένα δείχνουν ότι οι τρίτοι φορείς συγκέντρωσης παραπόνων στο Ηνωµένο Βασίλειο, 
στην Πολωνία και στην Αυστρία συγκέντρωσαν τον µεγαλύτερο αριθµό παραπόνων. Ωστόσο, οι 
αριθµοί αυτοί δεν αντανακλούν απλώς τον επιπολασµό των πραγµατικών προβληµάτων που 
έχουν επισηµάνει οι καταναλωτές στην αγορά. Είναι επίσης δηλωτικοί της αποτελεσµατικότητας 
των φορέων συγκέντρωσης παραπόνων, του επιπέδου συνειδητοποίησης και δύναµης των 
καταναλωτών και της προθυµίας για έκφραση παραπόνου όταν εµφανίζονται προβλήµατα. Έχει 
εποµένως σηµασία να αναλυθούν τα παράπονα µαζί µε πρόσθετα δεδοµένα προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν ένας µεγάλος αριθµός παραπόνων υποδεικνύει δυσλειτουργία της αγοράς ή 
εάν αντανακλά µόνο την επιτυχία των προσπαθειών στο πλαίσιο της πολιτικής για τους 
καταναλωτές. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανοµή των αναφερθέντων παραπόνων κατά τοµέα. 
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∆ιάγραµµα 16: Παράπονα καταναλωτών κατά αγορά12 - 2009 
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6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Τα δεδοµένα της έρευνας του Ευρωβαρόµετρου δείχνουν ότι η ασφάλεια είναι ένα από τα 
βασικά κριτήρια της επιλογής του καταναλωτή, καθώς το 50% των καταναλωτών θεωρούν ότι η 
ασφάλεια είναι µια από τις παραµέτρους που επηρεάζουν συχνότερα τις αγοραστικές επιλογές 
τους στην περίπτωση προϊόντων εκτός των τροφίµων13. 

Επειδή τα δεδοµένα για την ασφάλεια που παρουσιάζονται κατωτέρω βασίζονται σε 
διαφορετική ταξινόµηση σε σχέση µε το σύστηµα COICOP που χρησιµοποιείται στον πίνακα 
αποτελεσµάτων, δεν µπορούν να συνδυαστούν σε κοινό δείκτη. Σε εύθετο χρόνο τα δεδοµένα 
για τα παράπονα των καταναλωτών θα καλύπτουν και θέµατα ασφάλειας, παρέχοντας 
σαφέστερη εικόνα για τα πιθανά προβλήµατα ασφάλειας στις διάφορες αγορές και επιτρέποντας 
την ενσωµάτωση της ασφάλειας σε δείκτη για τη δυσλειτουργία της αγοράς. 

Τα παρακάτω δεδοµένα έχουν ληφθεί από την ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων για τους 
τραυµατισµούς (IDB), η οποία παρουσιάζει τις στατιστικές για τα ατυχήµατα και τους 
τραυµατισµούς που συγκεντρώνονται από τα νοσοκοµεία των κρατών µελών. Αυτά τα δεδοµένα 
αποτελούν µόνο ένα δείγµα των συνολικών περιστατικών ασφαλείας που συµβαίνουν κάθε 
χρόνο στην ΕΕ. Σήµερα µόνο ορισµένες χώρες της ΕΕ συγκεντρώνουν στατιστικές για τους 
τραυµατισµούς. 
 
Πίνακας 1: Στοιχεία για την ασφάλεια από την IDB (ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων για τους τραυµατισµούς) 

Προϊόν που προκάλεσε τον τραυµατισµό AT BE CY CZ DK EE DE LV MT NL SE 

Αεροσκάφος ή µέσο αεροπορ. µεταφοράς 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ζώο, φυτό ή άνθρωπος 7,80% 18,60% 2,90% 14,90% 11,20% 39,40% 6,60% 13,40% 6,50% 4,00% 11,90% 

Συσκευή κυρίως οικιακής χρήσης 1,20% 1,40% 0,10% 0,90% 1,40% 0,40% 1,20% 0,40% 0,90% 1,00% 1,20% 

                                                 
12 Τα «∆ιάφορα προϊόντα και υπηρεσίες» περιλαµβάνουν τις τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, η 

«Επικοινωνία» περιλαµβάνει τις υπηρεσίες διαδικτύου, τις υπηρεσίες τηλεφωνίας και τις ταχυδροµικές 
υπηρεσίες. 

13 Έρευνα EB298 – Προστασία των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά, Ιούνιος 2008. 
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Προϊόν που προκάλεσε τον τραυµατισµό AT BE CY CZ DK EE DE LV MT NL SE 

Κτήριο, δοµικό στοιχείο κτηρίου ή συναφές 
εξάρτηµα 23,50% 13,30% 3,60% 13,50% 17,40% 9,30% 12,60% 10,10% 21,10% 6,00% 21,20% 

Εξοπλισµός µε χρήση κυρίως σε 
αθλήµατα/δραστηριότητες αναψυχής 5,80% 4,20% 0,00% 4,90% 3,80% 7,50% 1,80% 1,70% 2,80% 3,60% 5,00% 

Φωτιά, φλόγα, καπνός 0,10% 0,20% 0,00% - 0,10% 0,10% 0,20% 0,50% 0,20% 0,10% 0,10% 

Τρόφιµο, ποτό 0,40% 1,80% 0,00% 0,20% 0,60% 0,20% 0,50% 0,40% 0,90% 1,30% 1,10% 

Έπιπλο/εξοπλισµός επίπλωσης 3,50% 7,40% 0,50% 3,70% 2,90% 2,70% 4,10% 1,70% 2,50% 2,60% 2,10% 

Επιφάνεια εδάφους ή διαµόρφωση 
επιφάνειας 1,00% 17,80% 0,30% 2,90% 1,40% 1,90% 22,20% 13,90% 3,80% 0,80% 3,00% 

Καυτό/ή αντικείµενο/ουσία πδκα 0,40% 0,30% 0,00% 0,20% 0,20% 0,30% 0,30% 0,80% 0,50% 0,00% 0,10% 

Προϊόν για νήπια ή παιδιά 0,40% 1,20% 0,30% 1,20% 1,20% 0,40% 2,00% 0,20% 0,70% 0,30% 0,80% 

Αντικείµενο κυρίως για προσωπική χρήση 0,60% 2,10% 0,00% 0,30% 1,70% 0,30% 0,70% 0,20% 1,20% 1,20% 1,20% 

Χερσαίο όχηµα ή µέσο χερσαίας µεταφοράς 5,80% 9,50% 8,90% 7,30% 5,30% 4,00% 6,10% 4,60% 5,80% 6,90% 6,10% 

Υλικό πδκα 36,10% 5,70% 0,30% 9,20% 19,70% 17,40% 5,40% 12,50% 18,00% 7,00% 24,50% 

Ιατροτεχνολογικό προϊόν/χειρουργικό 
εργαλείο 0,00% 1,40% 0,00% - 0,50% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 

Κινητό µηχάνηµα ή όχηµα ειδικής χρήσης 0,30% 0,50% 0,00% 0,30% 0,50% 0,40% 0,20% 0,10% 0,30% 0,10% 0,60% 

Άλλη µη φαρµακευτική χηµική ουσία 0,00% 0,50% 0,00% 0,10% 0,80% - 0,70% 0,20% 0,60% 0,30% 0,50% 

Άλλο προσδιορισµένο αντικείµενο/ουσία 1,30% 3,20% 0,00% 1,30% 2,70% 0,60% 3,20% 2,30% 1,40% 2,50% 2,00% 

Φαρµακευτική ουσία για ανθρώπινη χρήση, 
δηλ. φάρµακο 0,00% 1,00% 0,10% 0,10% 1,00% - 0,60% 0,10% 0,30% 0,90% 1,20% 

Εργαλείο, µηχανή, συσκευή για χρήση 
κυρίως σε επαγγελµατική δραστηριότητα 4,60% 4,50% 0,10% 1,80% 3,30% 2,60% 2,30% 4,40% 5,40% 2,70% 5,10% 

Απροσδιόριστο ή ανύπαρκτο 
αντικείµενο/ουσία 4,40% - 82,70% 35,50% 19,80% 11,40% 26,80% 29,70% 23,90% 56,00% 10,20% 

Σκεύος ή περιέκτης 2,60% 4,60% 0,10% 1,30% 4,20% 1,10% 2,00% 2,30% 2,80% 2,50% 1,80% 

Σκάφος ή µέσο υδάτινης µεταφοράς 0,10% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,30% 0,00% 0,10% 

Όπλο 0,10% 0,50% 0,00% 0,30% 0,10% - 0,50% 0,60% 0,20% 0,10% 0,10% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Περιστατικά (δείγµα) ν= 19.921 3.844 11.513 5.180 78.663 1.647 5.558 115.934 5.120 295.847 96.954 

∆εδοµένα του έτους: 07, '08 05, '06 
06, '07, 
'08 05, '06 8 06, '07 07, '08 

05, '06, 
'07, '08 

06, '07, 
'08 

06, '07, 
'08 07, '08 

Τ - τακτικά δεδοµένα/Π - πιλοτικά δεδοµένα Τ Π Τ Π Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ 

Πηγή: IDB, KfV 

 
Τα περιστατικά (δείγµα) αντιπροσωπεύουν τον αριθµό ατυχηµάτων που καταγράφηκαν στο 
δείγµα των νοσοκοµείων τα οποία συµµετείχαν στο έργο της IDB. 

Άλλα στοιχεία για την ασφάλεια των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά παρέχονται από 
τα δύο πανενωσιακά συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης που εντοπίζουν επικίνδυνα 
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καταναλωτικά προϊόντα: RAPEX14 για προϊόντα εκτός των τροφίµων και RASFF15 για προϊόντα 
στον τοµέα των τροφίµων και των ζωοτροφών. 

Rapex - κοινοποιήσεις άρθρου 12 της ΟΓΑΠ
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Μέσα στα επόµενα έτη τα δεδοµένα για τις τιµές, τα παράπονα και την ασφάλεια θα 
αναπτυχθούν περαιτέρω έτσι ώστε να µπορούν να ενσωµατωθούν µαζί µε τα δεδοµένα της 
έρευνας παρακολούθησης σε έναν συνολικό δείκτη επίδοσης της αγοράς. 

                                                 
14 RAPEX: σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης για τα καταναλωτικά προϊόντα πλην τροφίµων – ετήσια 

έκθεση 2009. 
15 RASFF: σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές. 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσµατα της πανενωσιακής έρευνας για την παρακολούθηση της αγοράς 
προσφέρουν πολύτιµα νέα στοιχεία που βοηθούν να κατανοηθεί ποια τµήµατα της ενιαίας 
αγοράς ενδέχεται να µην αποδώσουν αποτελέσµατα από καταναλωτική σκοπιά. 
∆ιαµορφώνεται µια εικόνα των δυνητικώς προβληµατικότερων τοµέων, όπως τους 
αντιλαµβάνονται οι καταναλωτές. 

Ενώ τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στον πίνακα αποτελεσµάτων είναι απλοί δείκτες, 
µαρτυρούν σε µεγάλο βαθµό το εύρος των εργασιών που θα πρέπει ακόµη να γίνουν σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. 

• Τα δεδοµένα παρέχουν µια ένδειξη για το πού θα πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές 
τους και τους πόρους τους η Επιτροπή και τα κράτη µέλη µε σκοπό να διερευνήσουν και 
να αναλύσουν τις καταναλωτικές αγορές, χρησιµοποιώντας µελέτες αγοράς, ειδικές 
τοµεακές έρευνες και άλλα εργαλεία παρακολούθησης της αγοράς.  

• Το ζήτηµα της εµπιστοσύνης υποδηλώνει προς τα πού θα πρέπει να στραφούν κατά 
προτεραιότητα οι προσπάθειες ελέγχου εφαρµογής της νοµοθεσίας.  

• Τα δεδοµένα παρέχουν µια βάση συζήτησης – εάν δεν διεξάγεται ήδη τέτοια συζήτηση – 
µεταξύ, αφενός, των διαµορφωτών πολιτικής σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και, 
αφετέρου, των εκπροσώπων των σχετικών τοµέων γύρω από τους λόγους που εξηγούν τις 
επιδόσεις που φανερώνει η µελέτη. Μια βαθύτερη ανάλυση των βασικών αιτιών σε κάθε 
επιµέρους αγορά ίσως βοηθήσει να ερµηνευθούν τα αποτελέσµατα του Πίνακα και να 
εντοπιστούν οι τοµείς στους οποίους χρειάζεται να ληφθούν µέτρα. 

Ενέργειες µεταπαρακολούθησης 
Η Επιτροπή θα διενεργεί δύο µελέτες αγοράς ετησίως µε βάση τα αποτελέσµατα του Πίνακα, 
στις οποίες θα λαµβάνονται υπόψη πρόσφατες µελέτες της Επιτροπής για τους επιµέρους 
τοµείς. Στο τέλος του έτους πρόκειται να δηµοσιευθεί µία µελέτη για τη λιανική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ πρόσφατα δροµολογήθηκε µία ακόµη µελέτη για το ηλεκτρονικό 
εµπόριο. Κάθε µελέτη θα διερευνά σε βάθος τους λόγους που εξηγούν τα αριθµητικά 
αποτελέσµατα του Πίνακα και θα εντοπίζει τα βασικά θέµατα πολιτικής που θα πρέπει να 
αντιµετωπιστούν, καθώς και πιθανές λύσεις πολιτικής. Η Επιτροπή θα συλλέξει διεξοδικά 
στοιχεία σχετικά µε τις εµπειρίες και τις απόψεις των καταναλωτών για τις επιλεγµένες 
αγορές, θα καταγράψει πραγµατικές εµπειρίες καταναλωτών από την αγορά µε µεθόδους 
µυστικού πελάτη (mystery shopping) και θα διεξαγάγει λεπτοµερή τιµοληψία. Κάθε µελέτη 
αγοράς θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει τη στενή συµµετοχή των παραγόντων της αγοράς 
και θα ζητήσει τις απόψεις τους σχετικά µε τα προβλήµατα που πιθανώς υπάρχουν, µε σκοπό 
να τα εντάξει όλα αυτά στη συλλογή και ανάλυση των δεδοµένων. Το τελικό αποτέλεσµα θα 
πρέπει να είναι µια λεπτοµερής καταγραφή των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 
καταναλωτές στην επιλεγµένη αγορά και των θεµάτων πολιτικής που θα πρέπει να 
εξεταστούν. 
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Τα δεδοµένα του πίνακα αποτελεσµάτων δείχνουν ότι οι υπηρεσίες διαδικτύου16 είναι η 
αγορά µε την τρίτη χειρότερη κατάταξη σύµφωνα µε τους δείκτες επιδόσεων αγοράς (∆ΕΑ) 
ενώ ταυτοχρόνως είναι και η αγορά µε το υψηλότερο ποσοστό αναφοράς προβληµάτων από 
τους καταναλωτές (σε σύνολο 50 αγορών). Η κατ’ εκτίµηση τιµή για την παροχή υπηρεσιών 
διαδικτύου παρουσιάζει επίσης µεγαλύτερη διακύµανση µεταξύ κρατών µελών, που 
συναρτάται ωστόσο µε το συνολικό επίπεδο κατανάλωσης σε αυτές τις χώρες. Η παροχή 
υπηρεσιών διαδικτύου έχει ουσιαστική σηµασία για την ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαίων 
καταναλωτών και την ψηφιακή ενιαία αγορά. Γι’ αυτό, αυτό θα είναι το αντικείµενο της µίας 
µελέτης αγοράς. Η µελέτη θα συµπληρώνει τα στοιχεία που περιέχουν οι ετήσιες εκθέσεις 
εφαρµογής του κανονισµού για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ο αντίκτυπος του 
αναθεωρηµένου κανονιστικού πλαισίου, το οποίο ενισχύει σηµαντικά τις διατάξεις για τη 
φορητότητα του αριθµού, την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών και την καλύτερη 
ενηµέρωση των καταναλωτών και το οποίο δεν έχει εφαρµοστεί ακόµη, θα πρέπει επίσης να 
ληφθεί υπόψη. 

Η δεύτερη επιλογή για τη διεξαγωγή µελέτης αγοράς είναι η αγορά κρέατος. Το κρέας είναι 
µια από τις αγορές προϊόντων µε τη χαµηλότερη κατάταξη ∆ΕΑ και µε µάλλον άσχηµα 
αποτελέσµατα όσον αφορά την εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Το κρέας αποτελεί επίσης 
ένα συχνά αγοραζόµενο προϊόν, που υπόκειται σε διεξοδική νοµοθετική ρύθµιση και 
αντιπροσωπεύει σηµαντικό µερίδιο της καταναλωτικής δαπάνης.  

Παρόλο που και άλλες αγορές βρέθηκαν σε χαµηλή θέση κατάταξης, δεν επιλέχθηκαν φέτος 
για µελέτες αγοράς, για τους ακόλουθους λόγους. ∆ύο µελέτες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 
στον τοµέα των επενδύσεων και τα σηµερινά δεδοµένα επικυρώνουν την απόφαση για 
διερεύνηση αυτής της αγοράς.  

Ύστερα από το δεύτερο πίνακα αποτελεσµάτων δροµολογήθηκε µελέτη αγοράς για την 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ο πρώτος πίνακας αποτελεσµάτων είχε δώσει το έναυσµα 
της µελέτης της αγοράς τρεχόντων τραπεζικών λογαριασµών, µελέτη η οποία δηµοσιεύθηκε 
το Σεπτέµβριο του 2009.  

Αγορές όπως οι «υπηρεσίες ακινήτων» ή οι «νοµικές, λογιστικές και συµβολαιογραφικές 
υπηρεσίες» φαίνεται να αντιπροσωπεύουν χαµηλό ποσοστό του προϋπολογισµού των 
νοικοκυριών και η διασυνοριακή τους διάσταση είναι µικρή. 

Οι διεθνείς επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές απελευθερώθηκαν µόλις το ∆εκέµβριο του 
2009 και θα χρειαστεί ίσως κάποιος χρόνος έως ότου επιτευχθεί η απελευθέρωση. Η καλή 
ενηµέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώµατά τους έχει ζωτική σηµασία. Γι’ αυτό το λόγο, 
η Επιτροπή διεξάγει ενηµερωτική εκστρατεία για τα δικαιώµατα των επιβατών. Παρά το 
γεγονός ότι πολλοί επιβάτες επισηµαίνουν προβλήµατα στη λειτουργία των σιδηροδροµικών 
υπηρεσιών, η δροµολόγηση µελέτης αγοράς στον τοµέα αυτό θα ήταν πρόωρη, επειδή η 
απελευθέρωση βρίσκεται ακόµη στη νηπιακή της ηλικία όσον αφορά τις διεθνείς µεταφορές, 
ενώ είναι ανύπαρκτη όσον αφορά τις εγχώριες µεταφορές.  

Παρόλο που οι υπηρεσίες επισκευής οχηµάτων φαίνεται ότι συνιστούν προβληµατική αγορά, 
η Επιτροπή δηµοσίευσε πρόσφατα µια ολοκληρωµένη εκτίµηση αντικτύπου για το νέο 

                                                 
16 Άλλα θέµατα που θα πρέπει να διερευνήσει η µελέτη αγοράς είναι: ο ρόλος των ηδονιστικών εφέ που 

αποτυπώνονται στα προϊόντα (δηλαδή ότι οι καταναλωτές αγοράζουν περισσότερο πληρώνοντας την 
ίδια τιµή), όπως η προσφορά ταχύτερης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε παρεµφερή τιµή· η ταχέως 
µεταβαλλόµενη φύση του προϊόντος λόγω της εντατικής καινοτοµίας του ∆ιαδικτύου· το γεγονός ότι οι 
διαδικασίες παραπόνων (καταγγελίας) είναι καλά γνωστές (µερικές φορές αναφέρονται στο 
λογαριασµό του συνδροµητή)· ή ο µεγαλύτερος αριθµός συµβάσεων (για παράδειγµα, ορισµένοι 
µπορούν να έχουν και σταθερή και κινητή υπηρεσία διαδικτύου ή πολλαπλές συνδροµές κινητής). 
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πλαίσιο νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού όσον αφορά τα µηχανοκίνητα οχήµατα, η οποία 
περιλαµβάνει διεξοδική ανάλυση των συνθηκών ανταγωνισµού σε αυτή την αγορά και στην 
αγορά µεταχειρισµένων αυτοκινήτων. Η Επιτροπή εφάρµοσε στη συνέχεια ένα νέο πλαίσιο 
νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού στον τοµέα των µηχανοκίνητων οχηµάτων, που άρχισε να 
ισχύει τον Ιούνιο του 2010, και το οποίο θα αυξήσει τον ανταγωνισµό στην αγορά υπηρεσιών 
επισκευής και συντήρησης οχηµάτων, βελτιώνοντας την πρόσβαση των ανεξάρτητων 
συνεργείων επισκευής στις τεχνικές πληροφορίες που χρειάζονται για τις επισκευές και 
διευκολύνοντας τη χρήση εναλλακτικών ανταλλακτικών τόσο από τα εξουσιοδοτηµένα 
συνεργεία επισκευής όσο και από τα ανεξάρτητα συνεργεία. Κατά συνέπεια, οι νέοι κανόνες 
θα βελτιώσουν ουσιαστικά τους όρους για τους καταναλωτές της αγοράς υπηρεσιών 
επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων. Όσον αφορά τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, οι 
τιµές τους φαίνεται ότι επηρεάζονται από εξελίξεις στην αγορά καινούργιων αυτοκινήτων, 
που άσκησε πίεση στις τιµές ολόκληρης της αγοράς, νέων και µεταχειρισµένων αυτοκινήτων. 
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στις αγορές 
πωλήσεων και επισκευών αυτοκινήτων, καθώς και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής 
αυτοκινήτων και τόσο η Επιτροπή όσο και οι εθνικές αρχές ανταγωνισµού θα παρεµβαίνουν 
όταν παρατηρούνται ελλείψεις ανταγωνισµού. 

Παρόλο που τα «είδη ένδυσης και υπόδησης» αποτελούν επίσης αγορά χαµηλών επιδόσεων, 
επιλέχθηκε η αγορά «κρέατος» για διεξοδική µελέτη αγοράς, λόγω της στενότερης σύνδεσής 
της µε την υγεία και ευηµερία των καταναλωτών. 

Ενθαρρύνονται τα κράτη µέλη να χρησιµοποιούν τους εθνικούς δείκτες στον πίνακα 
αποτελεσµάτων προκειµένου να δροµολογούν πρωτοβουλίες για τις προβληµατικότερες, σε 
εθνικό επίπεδο, καταναλωτικές αγορές.  

Τα δεδοµένα του πίνακα αποτελεσµάτων θα ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή και τα κράτη 
µέλη κατά την επιλογή του θέµατος για τον ετήσιο έλεγχο συµµόρφωσης που διοργανώνει το 
δίκτυο συνεργασίας αρχών για την προστασία των καταναλωτών. Τα κράτη µέλη 
ενθαρρύνονται επίσης να χρησιµοποιούν τα εθνικά δεδοµένα σχετικά µε την εµπιστοσύνη 
των καταναλωτών για τον καθορισµό των προτεραιοτήτων επιβολής της νοµοθεσίας.  

Η Επιτροπή έχει ήδη απευθυνθεί γραπτώς στους αντιπροσώπους της ΕΕ κάθε τοµέα που 
περιλαµβάνεται στο δίκτυο παρακολούθησης, καλώντας τους να συµµετάσχουν σε διάλογο 
µε σκοπό τη βελτίωση των εµπειριών των καταναλωτών, τον εντοπισµό των καλών 
πρακτικών σε αγορές υψηλής κατάταξης, την εξεύρεση λύσεων για τα προβλήµατα σε αγορές 
χαµηλής κατάταξης, καθώς και τη βελτίωση της διαδικασίας παρακολούθησης της αγοράς 
και την αξιοποίηση, ενδεχοµένως, των αποτελεσµάτων της διαδικασίας αυτής για την τόνωση 
της καινοτοµίας που υπαγορεύεται από την κατανάλωση.  

Με βάση τα αποτελέσµατα του πίνακα, η Επιτροπή θα εξετάσει µε τους αντιπροσώπους των 
αγορών εκείνων που παρουσιάζουν τις χαµηλότερες επιδόσεις ποιοι είναι οι πιθανοί λόγοι 
που εξηγούν αυτά τα αποτελέσµατα και κατά πόσον οι πρωτοβουλίες της βιοµηχανίας (όπως 
η ανάπτυξη κωδίκων συµπεριφοράς), οι φορείς υποδοχής παραπόνων ή οι εναλλακτικοί 
µηχανισµοί επίλυσης των διαφορών συνιστούν κατάλληλη απάντηση που συµπληρώνει την 
εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού ή την κανονιστική ρύθµιση του τοµέα.  

Επόµενα βήµατα για τον Πίνακα Αποτελεσµάτων 

Παρόλο που ο παρών πίνακας αποτελεσµάτων αποτελεί σηµαντικό βήµα προόδου σε 
σύγκριση µε τις προηγούµενες εκδόσεις, χρειάζεται να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος ώστε 
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να αναπτυχθεί και να αναβαθµιστεί ο πίνακας, συγκεκριµένα σύµφωνα µε τις προτάσεις που 
περιλαµβάνονται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου17. Ειδικότερα:  

• Παράπονα. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά µε τους φορείς υποδοχής παραπόνων, ώστε 
να εξασφαλιστεί η εφαρµογή της σύστασης.  

• Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς. Λόγω δηµοσιονοµικών περιορισµών, δεν είναι 
δυνατόν να πραγµατοποιείται έρευνα κάθε χρόνο και στις 50 αγορές. Στις πιο 
προβληµατικές αγορές θα διεξάγεται έρευνα ετησίως, ώστε να παρακολουθείται η 
πρόοδος. Οι άλλες αγορές θα παρακολουθούνται ανά διετία. Εάν διατεθούν πρόσθετοι 
πόροι, η έρευνα θα διευρυνθεί περισσότερο ώστε να καλύπτει τις αντιλήψεις των 
καταναλωτών σχετικά µε το µέγεθος του ανταγωνισµού και της καινοτοµίας σε κάθε 
αγορά.  

• Τιµές. Η Eurostat θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται στενά µε τις εθνικές στατιστικές 
υπηρεσίες, ώστε να αναπτύξει συγκρίσιµα δεδοµένα τιµών για όλες τις αγορές 
καταναλωτών.  

                                                 
17 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά µε την προστασία των 

καταναλωτών – T7-0046/2010 
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Παράρτηµα I – Τιµές  
Τα αριθµητικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση τιµών για τον πίνακα αποτελεσµάτων παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες. ∆εν 
υπήρχαν πάντοτε διαθέσιµες τιµές για όλες τις χώρες. 

Πίνακας 2: Τιµές υπηρεσιών  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EU 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 

Αέριο <20GJ + φόρος 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 

Αέριο 20-200GJ + φόρος 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 

Αέριο >200GJ +φόρος 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 

Αέριο <20GJ χωρίς φόρο 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 

Αέριο 20-200GJ χωρίς 
φόρο 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 

Αέριο >200GJ χωρίς 
φόρο 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 

Ηλεκτρισµός <1MWh 
+φόρος 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 

Ηλεκτρισµός 1-2,5MWh 
+φόρος 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 

Ηλεκτρισµός 2,5-5MWh 
+φόρος 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 

Ηλεκτρισµός 5-15MWh 
+φόρος 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 

Υπηρεσίες σταθερής 
τηλεφωνίας 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 

Ηλεκτρισµός <1MWh 
χωρίς φόρο 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 

Ηλεκτρισµός 1-2,5MWh 
χωρίς φόρο 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 

Ηλεκτρισµός 2,5-5MWh 
χωρίς φόρο 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 

Ηλεκτρισµός 5-15MWh 
χωρίς φόρο 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 

Ηλεκτρισµός >15MWh 
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 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EU 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 

χωρίς φόρο 

Τρέχ. τραπεζ. 
λογαριασµοί παθ. 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 

Τρέχ. τραπεζ. 
λογαριασµοί µ.ό. 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 

Τρέχ. τραπεζ. 
λογαριασµοί ενεργ. 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 

∆ιαδίκτυο 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    

∆ιαδίκτυο 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    

∆ιαδίκτυο 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   

∆ιαδίκτυο 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   

∆ιαδίκτυο 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 

∆ιαδίκτυο 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 

∆ιαδίκτυο 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 

Κιν. τηλεφ. - τιµή ανά 
λεπτό 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 

Τηλέφ. - µεικτή χρήση   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 

Τηλέφ. - λίγη χρήση   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 

Τηλέφ. - µέτρια χρήση   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 

Τηλέφ. - πολλή χρήση   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 

Τηλέφ. - 10λεπτη τοπική 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 

Καν/κή επιστολή <20g 
εσωτ.   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 

Καν/κή επιστολή <20g 
εντός ΕΕ   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 

Οδοντ. σφράγισµα             78 47     125   45 8   136         63 18           159 

Καταναλ. δάνεια   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%   

Στεγαστικά  δάνεια   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%   



 

EN 42   EN 

 

Τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στον πίνακα αυτό βασίζονται σε διάφορες πηγές. Οι τιµές του ηλεκτρικού ρεύµατος και του αερίου βασίζονται στα αριθµητικά στοιχεία της 
Eurostat για τους εγχώριους καταναλωτές (νέα µεθοδολογία από το 2007 και µετά). Τα δεδοµένα αυτά αναφέρονται στο έτος 2009 και εκφράζονται σε ευρώ ανά κιλοβατώρα (για το 
ηλεκτρικό ρεύµα) και σε ευρώ ανά γιγατζάουλ (για το αέριο). Οι ετήσιες τιµές των τρεχούµενων λογαριασµών προέρχονται από την έκθεση που δηµοσίευσε η Επιτροπή το 
Σεπτέµβριο του 2009 [«Data collection for prices of current accounts provided to consumers» (Συλλογή δεδοµένων τιµών τρεχούµενων λογαριασµών που προσφέρονται στους 
καταναλωτές)] και αναφέρονται στο έτος 2009. Οι τιµές για το διαδίκτυο συµπεριλαµβάνονταν στη µελέτη «Broadband Internet access cost» (Κόστος ευρυζωνικής πρόσβασης στο 
διαδίκτυο) που δηµοσιεύθηκε από την Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2010 και αναφέρονται στο 2009. Οι τιµές κινητής και σταθερής τηλεφωνίας δηµοσιεύθηκαν στην 15η έκθεση 
προόδου για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι τιµές ταχυδροµικών υπηρεσιών συγκεντρώθηκαν από την Ταχυδροµική Έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της Eurostat και αναφέρονται στο 2009. Οι τιµές για τις οδοντιατρικές εργασίες βασίζονται στην τελική έκθεση «International comparison of costs: An exploration of within- and 
between-country variation for ten healthcare services in nine EU Member States» (∆ιεθνής σύγκριση κόστους: διερεύνηση της εγχώριας και διασυνοριακής διακύµανσης των τιµών 
δέκα υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης σε εννέα κράτη µέλη της ΕΕ). Τα επιτόκια καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων βασίζονται στα επιτόκια που παρέχει η ΕΚΤ· 
εκφράζουν µέσα ποσοστά για το 2009 και προσαρµόστηκαν µε βάση τον Εν∆ΤΚ. 
Πίνακας 3: Τιµές προϊόντων 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ EU 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 +φόρος   17.698 17.571 14.756 15.277 13.239 16.650 28.079 14.275 15.242   17.785 15.695 16.540 18.850 16.803 14.394 15.087 14.606   19.551 13.967 18.782 13.641 16.050     15.4

Ford Fiesta +φόρος  13.725 14.430   10.773 13.500 21.431  13.060 13.755 14.630 13.330 13.097 15.155 12.650  13.715   15.232 11.528 13.825  11.427   14.1

Ford Focus +φόρος  19.110 19.150   17.021 19.575 35.016  17.765 16.750 20.370 18.350 18.326 23.175 17.500  18.200   22.366 16.679 20.875  14.047   20.2

Peugeot 207 +φόρος  16.446  13.421 12.753 12.285 15.051 22.815 12.750 14.880 15.750 16.822 15.750 14.627 16.828 14.694 13.210  13.287 11.123 17.413 13.112 16.173 13.641 12.609 12.770 13.190 13.7

Renault Clio +φόρος  16.796 16.215 12.640  12.730 15.400 25.557   15.350 18.541 16.262 14.333 18.200 14.500  14.463   16.790 12.900 17.700 12.890 14.564 12.771 12.634 14.4

Fiat Punto +φόρος  16.600 15.499 13.442 12.770 14.605 16.350 23.650 13.038 15.000 14.800 17.701 15.750 15.379 17.453 15.950 14.655 14.730 14.400 15.600 19.595 14.255 19.070 13.400 15.305 13.810 13.470 16.1

BMW 320d +φόρος  35.893 33.352 31.974 37.416 33.143 34.100 72.643 33.544 40.547 34.226 48.416 33.500 35.861 37.447 33.343 34.379 31.702 34.546 41.190 43.329 33.910 39.900 31.921 29.658 33.658 32.146 25.7

Mercedes C220 +φόρος   37.748 34.798 32.606 42.903 32.500 35.968 74.096 33.775 43.403 34.890 42.762 32.607 35.997 41.384 35.073 34.061 33.264 36.462 47.558 44.365 35.538 43.323 37.137 31.578 34.843 33.882 24.9

VW Golf χωρίς φόρο  13.970 14.522 12.296 12.545 11.033 13.992 11.222 11.597 11.803  11.403 13.123 13.498 12.715 13.666 11.597 13.119 11.597  13.329 11.449 13.430 11.463 12.337   13.1

Ford Fiesta χωρίς φόρο  10.746 11.926   8.978 11.345 9.419  10.304 11.195 9.593 11.145 9.330 10.796 10.075  11.926   10.741 9.449 10.243  9.002   12.0

Ford Focus χωρίς φόρο  14.652 15.826   14.184 16.450 13.412  13.517 13.690 12.864 15.343 13.193 15.961 14.097  15.826   15.020 13.672 14.766  11.114   17.2

Peugeot 207 χωρίς φόρο  12.929  11.184 10.284 10.237 12.648 9.555 10.625 11.566 13.043 10.397 13.169 10.631 11.856 11.808 10.917  10.981 9.427 12.077 10.425 11.531 11.463 10.087 10.642 11.084 10.9

Renault Clio χωρίς φόρο  13.393 13.342 10.533  10.698 12.941 11.535   12.502 12.119 13.597 11.944 12.824 11.517  12.577   11.919 10.256 13.871 10.832 11.652 10.486 10.617 12.3

Fiat Punto χωρίς φόρο  13.590 12.809 11.202 10.634 12.171 13.739 11.434 11.049 11.811 12.369 11.859 12.775 11.562 12.606 12.665 12.112 12.809 11.901 10.641 12.958 11.685 13.657 11.261 12.244 11.508 11.319 13.2

BMW 320d χωρίς φόρο  28.217 27.564 26.645 27.769 27.851 28.655 31.114 28.427 27.682 28.345 27.405 28.010 27.589 26.547 26.990 28.890 27.567 28.199 29.374 28.279 26.959 28.392 26.824 23.663 27.034 26.788 21.9
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ EU 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 

Mercedes C220 χωρίς 
φόρο   29.723 28.759 27.172 30.044 27.311 30.225 23.448 28.623 27.505 28.835 27.082 27.263 27.626 26.477 29.228 28.623 28.925 30.134 29.741 29.016 25.641 28.502 30.316 25.262 26.598 28.472 21.2

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

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

Ψυγείο 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

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

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

Φούρνος µικροκυµ. 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 

Φούρνος µικροκυµ. 0,7-
0,8kW γκριλ 82 64 93   87 79 194  102 79 83 81 74  90     90 85 75 69 147 74 94   

Πλυντ. ρούχων 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

Πλυντ. ρούχων 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

Πλυντ. ρούχων 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

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

Καφετιέρα φλτρ. 10 φλυτζ. 26 27 40   40 25 28  25 28 31 28 17 20 43     29 26 21 27 26  34 18 

Καφετιέρα φλτρ. 15 φλυτζ. 28 24 31   38 27 33  31 26 26 29 24 25 36     28 31 28 26 28  34 24 

Σίδερο 2kW 31 36 34   41 35 43  36 34 45 31 31 31 29     29 40 32 32 35 44 41 25 

Σίδερο 2.4kW 67 66 74   91 61 82  80 68 83 72 77 43 68     66 79 66 71 72 83 82 44 

Σίδερο 2.2kW από χάλυβα 25 24 31   25 24   25 27 49 32 20 34 37     19 21 24 20 48 33 38 23 

Ηλ. σκούπα 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 

Ηλ. σκούπα 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 

Ηλ. σκούπα <0.7W χειρός 59 65 65 59  55 62 54  55 61 47 50 41 131 43     67 41 52 37 41 51 48 94 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ EU 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 

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-
400G 798 838 854 920  823 799 961  965 806 854 812 1.069 766 816     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 +φόρος 1.346 1.188 1.449 1.030 1.090 1.287 1.386 1.439 1.098 1.509 1.167 1.431 1.333 1.231 1.333 1.372 1.201 1.152 1.101 1.220 1.489 1.150 1.382 1.086 1.345 1.223 1.275 1.40

Euro-super 95 χωρίς φόρο 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 +φόρος 1.179 1.103 1.203 990 1.069 1.246 1.194 1.209 1.092 1.310 1.077 1.148 1.135 1.173 1.249 1.212 1.054 970 1.075 1.060 1.149 1.083 1.167 1.055 1.265 1.187 1.133 1.43

Diesel χωρίς φόρο 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

Πετρέλαιο θέρµανσης 
+φόρος 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

Πετρέλαιο θέρµανσης 
χωρίς φόρο 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

 

Οι τιµές των προϊόντων που εµφανίζονται στον παρόντα πίνακα προέρχονται από διάφορες πηγές. Τα δεδοµένα τιµών αυτοκινήτων έχουν ληφθεί από την τελευταία έκθεση για τις 
τιµές των αυτοκινήτων που δηµοσιεύθηκε από τη Γ∆ Ανταγωνισµού τον Ιούλιο του 2010. Οι 30 τιµές ηλεκτρονικών προϊόντων βασίζονται σε δεδοµένα τιµών καταναλωτή από τη 
µελέτη GfK για το λιανικό εµπόριο, η οποία περιλαµβάνει πλήρη σύγκριση τιµών για 10 κατηγορίες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Η έκθεση 
πρόκειται να δηµοσιευθεί την άνοιξη του 2011. Οι τιµές των καυσίµων (ανά 1000 λίτρα) επικαιροποιούνται τακτικά από το Παρατηρητήριο Ενεργειακών Αγορών, που συστάθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αναφέρονται στο 2010. 
Πίνακας 4: Τιµές Eurostat 

EUROSTAT ΠΡΟΪΟΝΤΑ - € 
EU 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 

Ψωµί, δηµητριακά, ρύζι και ζυµαρικά Μακρύκοκκο ρύζι 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 



 

EN 45   EN 

EUROSTAT ΠΡΟΪΟΝΤΑ - € 
EU 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 

Σιτάλευρο 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 

Λευκό ψωµί φραντζόλα 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 

Σπαγγέτι 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 

Βοδινός κιµάς 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 

Χοιρινή µπριζόλα 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   

Ολόκληρο κοτόπουλο 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 

Λουκάνικα 1kg      4,5    7,1    3,4  7,3  9,5 4,3   3,4 5,7 3,6  6,0 3,1   

Κρέας και προϊόντα κρέατος 

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

Τόννος κονσέρβα 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 

Φρέσκο γάλα, πλήρες 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 

Φυσικό γιαούρτι 1kg   2,6 1,0  1,5    3,3    1,8  4,5  3,1  1,6 0,7 1,4 2,8       

Γιαούρτι µε φρούτα 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   

Τυρί καµαµπέρ 1kg  8,7 7,2   7,4        11,1    12,6    7,7     8,5   

Τυρί γκούντα 1kg  7,8 7,9   4,2            10,9 5,7  6,0 3,6    8,0    

Αβγά κότας 10 τµχ.  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 

Βούτυρο 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 

Ελαιόλαδο 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       

Φυτικό λάδι 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   

Άσπρη ζάχαρη 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 

Μαρµελάδα 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 

Σοκολατούχο γάλα 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   

Παγωτό 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 

Άλλα προϊόντα διατροφής 

Κέτσαπ ντοµάτας 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 

Μήλα 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 

Φρούτα σε κονσέρβα 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 

Καρότα 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 

Φρούτα και λαχανικά 

Πατάτες 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 

Καφές 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 

Μαύρο τσάι 25bg  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   

Μη αλκοολούχα ποτά 

Μεταλλικό νερό 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   
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Χυµός πορτοκαλιού 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 

Βότκα 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 

Κόκκινο κρασί 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 

Λευκό κρασί 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 

Αλκοολούχα ποτά 

Μπίρα 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   

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

Ανδρικό κοστούµι, µάλλινο  217,2  90,1  183,4           148,0 307,7    145,2  122,7   161,6   

Ανδρικό µπλουτζίν  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   

Ανδρικό πουκάµισο  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 

Ανδρικό κοντοµάνικο µπλουζάκι  24,1 18,0 5,5  21,0        13,1   11,2 36,0  21,0 11,9 4,6  6,7      

Γυναικείο µπλουτζίν  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 

Γυναικεία φούστα    18,9  31,6           31,3 42,6  28,1  18,4  19,2  76,7 31,9 28,6 

Γυναικείο µπλουζάκι  25,9 19,7   20,9        11,8   16,2 38,8  18,0 18,8 10,5        

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

Σουτιέν push up      17,1        17,2   11,9 28,3    9,5     16,8   

Καλσόν  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 

Παιδικά µπλουτζίν παντελόνια  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 

Ανδρικό παπούτσι δετό  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 

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

Είδη ένδυσης και υπόδησης 

Παιδικά αθλητικά παπούτσια     67,8 12,7           41,0       19,7     11,9 76,1 19,4   41,1 9,5         27,2 31,4 

Ψυγείο 200l-καταψύκτης 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   

Πλυντήριο ρούχων 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 
Μεγάλες οικιακές συσκευές 

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

Ταξί 5 χλµ. µονή ταρίφα 
  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   Tram, bus, metro & underground 

Αστικό λεωφ., 1 εισιτ. ενήλ., 5χλµ., 
2 ζώνες   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   

Μπαταρία LR6-1.5V=AA, αλκαλ., 1 
τµχ. 

 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 

Λαµπτήρας 220-240 V, 1τµχ.   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 

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

TV 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   

Electronic goods (nonICT/recreational) 

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

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες Εισιτήριο κιν/φου 1τµχ. 
  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   

 Βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες, χαρτικά 
(πλην ταχυδροµικής διανοµής) Ηµερήσια εφηµερίδα 

  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 

Κόκκινο κρασί χύµα (ποτήρι) 12cl 
  1,8       1,1     2,1         0,6     1,5 4,0     3,2 1,3 0,8       0,6 2,2 

Μπίρα(λάγκερ), dm(ποτήρι) 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 

Καφετέριες, µπαρ και εστιατόρια 

Καφές, σε φλιτζάνι   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 

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας Γυναικείο 
κούρεµα+λούσιµο+χτένισµα 

  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   

Σαµπουάν 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 

Οδοντόκρεµα 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   

Προσωπική φροντίδα: είδη καλλωπισµού 
και ηλεκτρικές συσκευές 

Αφρόλουτρο 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 

Πετσέτα 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 µουσικής- ποπ/λαϊκό (5 πιο 
ευπώλητα)  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 

Κρέας για σκυλοτροφή 1kg   2,6    2,4       2,4  2,0  2,3 2,3 4,0   2,1   2,0    

Ξηρή σκυλοτροφή 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   

Απορρυπ. για πλυντ. ρούχων 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   

  

Τσιγάρα 20τµχ.  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 

Στεγνό καθάρισµα κοστουµιού 
  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 Καθαρισµός&επιδιόρθωση: είδη ένδυσης & 

υπόδησης 

Επιδιόρθωση υποδηµάτων           4,0     5,0 3,8       3,5     3,9 10,8 6,3     2,9 3,7 4,7   6,7 3,1   

Πηγή: Τιµές Eurostat, 2009 (ερευνητικό έργο) 
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Παράρτηµα II: Εθνική κατάταξη αγορών 
Η εθνική κατάταξη των 50 καταναλωτικών αγορών βασίζεται στην έρευνα που παρουσιάζεται στη συνέχεια.  

ΔΕΑ Αυστρία (AT) κατά αγορά 
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Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Υπηρεσίες ακινήτων

Υπηρεσίες διαδικτύου

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Καύσιμα

Ασφάλειες σπιτιών

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Ασφάλειες οχημάτων

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Φρούτα και λαχανικά

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Άλλα προϊόντα διατροφής

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Αεροπορικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες υδροδότησης

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Αγαθά ψυχαγωγίας

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Καινούργια αυτοκίνητα

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Υπηρεσίες κηδειών

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Αλκοολούχα ποτά

Μικρές οικιακές συσκευές

Μη αλκοολούχα ποτά

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

ΔΕΑ

High 
rating

Middle to 
high rating

Middle to 
low rating

g

Στην Αυστρία οι 
ταχυδροµικές και οι 
οδοντιατρικές υπηρεσίες 
κατατάσσονται πολύ πιο 
χαµηλά σε σχέση µε την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 
Οι υπηρεσίες φυσικού 
αερίου, σταθερής 
τηλεφωνίας, οι 
σιδηροδροµικές υπηρεσίες, 
τα καύσιµα, οι ασφάλειες 
σπιτιών, τα τυχερά 
παιχνίδια, οι ασφάλειες 
αυτοκινήτων, τα µη 
συνταγογραφηµένα 
φάρµακα, οι αθλητικές και 
ψυχαγωγικές υπηρεσίες, το 
ψωµί και τα δηµητριακά 
και οι υπηρεσίες 
προσωπικής φροντίδας 
βρίσκονται όλα σε 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ.  
Ούτε µία αγορά δεν 
κατέλαβε θέση πολύ 
υψηλότερη από την 
αντίστοιχη θέση της στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 
Οι υπηρεσίες συντήρησης 
οικιών και κήπων, οι 
υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης οχηµάτων, οι 
νοµικές, λογιστικές και 
συµβολαιογραφικές 
υπηρεσίες, το κρέας, τα 
είδη ένδυσης και υπόδησης, 
τα προϊόντα συντήρησης 
οικιών και κήπων, οι 
υπηρεσίες υδροδότησης, οι 
υπηρεσίες τραµ, 
λεωφορείων και µετρό, τα 
καινούργια αυτοκίνητα, οι 
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66,8

68,2

68,4

68,4

70,3

70,8

71,4

72,4

72,5

73,1

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

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες διαδικτύου

Υπηρεσίες ακινήτων

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Υπηρεσίες υδροδότησης

Αεροπορικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Ασφάλειες σπιτιών

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Καινούργια αυτοκίνητα

Ασφάλειες οχημάτων

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Φρούτα και λαχανικά

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Αγαθά ψυχαγωγίας

Μικρές οικιακές συσκευές

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Υπηρεσίες κηδειών

Άλλα προϊόντα διατροφής

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Καύσιμα

Αλκοολούχα ποτά

Μη αλκοολούχα ποτά

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

ΔΕΑ

High 
rating

Middl
e to 
high 
ratin

g

Middle 
to 
low 

rating

Low 
rating

Στο Βέλγιο οι 
ταχυδροµικές και οι 
αεροπορικές υπηρεσίες 
κατατάσσονται πολύ πιο 
χαµηλά σε σχέση µε την 
αντίστοιχη θέση τους 
στη συνολική κατάταξη 
της ΕΕ. Οι υπηρεσίες 
κινητής τηλεφωνίας, 
φυσικού αερίου, 
σταθερής τηλεφωνίας, 
τα προϊόντα τεχνολογίας 
πληροφοριών και 
επικοινωνιών, τα 
καινούργια αυτοκίνητα, 
οι ασφάλειες 
αυτοκινήτων, τα έπιπλα 
και είδη επίπλωσης, οι 
αθλητικές και 
ψυχαγωγικές υπηρεσίες, 
τα καταλύµατα κατά τις 
διακοπές και τα 
προϊόντα προσωπικής 
φροντίδας 
κατατάσσονται επίσης 
χαµηλότερα σε σχέση µε 
την αντίστοιχη θέση 
τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ.  
Τα καύσιµα, απεναντίας, 
κατατάσσονται πολύ 
υψηλότερα από την 
αντίστοιχη θέση τους 
στη συνολική κατάταξη 
της ΕΕ. Τα δάνεια και οι 
υποθήκες, οι υπηρεσίες 
υδροδότησης, οι 
υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης οχηµάτων, 
τα είδη συντήρησης 
οικιών και κήπων, τα 
τυχερά παιχνίδια, τα 
φρούτα και λαχανικά, το 
κρέας, τα αγαθά 
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υπηρεσίες κηδειών και οι 
µικρές οικιακές συσκευές 
βρίσκονται όλα σε 
υψηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

ψυχαγωγίας, τα µη 
συνταγογραφηµένα 
φάρµακα και τα άλλα 
προϊόντα διατροφής 
βρίσκονται επίσης σε 
υψηλότερη θέση από 
την αντίστοιχη θέση 
τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 
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ΔΕΑ Βουλγαρία (BG) κατά αγορά 

60,1

61,6

61,9

62,3

64,6

64,8

66,1

66,2

66,7

67,2

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

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Υπηρεσίες ακινήτων

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες υδροδότησης

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Αγαθά ψυχαγωγίας

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Φρούτα και λαχανικά

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Καύσιμα

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Μικρές οικιακές συσκευές

Άλλα προϊόντα διατροφής

Καινούργια αυτοκίνητα

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Υπηρεσίες διαδικτύου

Αλκοολούχα ποτά

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Ασφάλειες οχημάτων

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Υπηρεσίες κηδειών

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Ασφάλειες σπιτιών

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Μη αλκοολούχα ποτά

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Αεροπορικές υπηρεσίες

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

ΔΕΑ

High 
rating

Middl
e to 
high 

rating

Middle 
to 
low 

rating

Low 
rating

Στη Βουλγαρία τα αγαθά 
ψυχαγωγίας, οι µικρές 
οικιακές συσκευές και τα 
αλκοολούχα ποτά είναι οι 
µόνες τρεις αγορές που 
βρίσκονται σε χαµηλότερη 
θέση από την αντίστοιχη 
θέση τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 

Τα είδη ένδυσης και 
υπόδησης, οι υπηρεσίες 
µεταφοράς και 
αποθήκευσης, οι 
σιδηροδροµικές υπηρεσίες, 
το κρέας, τα προϊόντα 
συντήρησης οικιών και 
κήπων, τα φρούτα και 
λαχανικά, τα καύσιµα, η 
ενοικίαση αυτοκινήτων, τα 
άλλα προϊόντα διατροφής, 
τα καινούργια αυτοκίνητα, 
το ψωµί, τα δηµητριακά και 
το ρύζι, οι µεγάλες οικιακές 
συσκευές και τα 
καταλύµατα κατά τις 
διακοπές βρίσκονται όλα σε 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες διαδικτύου, οι 
τρέχοντες τραπεζικοί 
λογαριασµοί, οι υπηρεσίες 
κινητής τηλεφωνίας, οι 
ασφάλειες σπιτιών, οι 
υπηρεσίες φυσικού αερίου 
βρίσκονται όλα σε 
υψηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες συντήρησης 
οικιών και κήπων, οι 
υπηρεσίες σταθερής 
τηλεφωνίας, τα µη 
συνταγογραφηµένα 
φάρµακα, οι οδοντιατρικές, 
οι ταχυδροµικές και οι 
αεροπορικές υπηρεσίες 

ΔΕΑ Κύπρος (CY) κατά αγορά 

62,1

63,0

65,3

65,9

66,2

68,2

68,4

68,8

68,8

69,8

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

Υπηρεσίες ακινήτων

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες υδροδότησης

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Υπηρεσίες διαδικτύου

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών
(ΤΠΕ)

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Αγαθά ψυχαγωγίας

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Καύσιμα

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Ασφάλειες σπιτιών

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Μικρές οικιακές συσκευές

Υπηρεσίες κηδειών

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Ασφάλειες οχημάτων

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Αεροπορικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Μη αλκοολούχα ποτά

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Άλλα προϊόντα διατροφής

Φρούτα και λαχανικά

Αλκοολούχα ποτά

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Καινούργια αυτοκίνητα

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

ΔΕΑ

High 
rating

Middl
e to 
high 

rating

Middle 
to 
low 

rating

Low 
rating

Στην Κύπρο οι υπηρεσίες 
τραµ, λεωφορείων και 
µετρό, οι µικρές οικιακές 
συσκευές και οι αθλητικές 
και ψυχαγωγικές 
υπηρεσίες βρίσκονται σε 
πολύ χαµηλότερη θέση 
από την αντίστοιχη θέση 
τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 

Τα πακέτα διακοπών, τα 
προϊόντα τεχνολογίας 
πληροφοριών και 
επικοινωνιών, τα αγαθά 
ψυχαγωγίας, η ενοικίαση 
αυτοκινήτων, τα καύσιµα, 
οι ταχυδροµικές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες 
κηδειών, οι µεγάλες 
οικιακές συσκευές, τα µη 
αλκοολούχα ποτά, τα 
φρούτα και λαχανικά, τα 
αλκοολούχα ποτά και οι 
πολιτιστικές και 
ψυχαγωγικές υπηρεσίες 
βρίσκονται επίσης σε 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της 
ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας, 
απεναντίας, 
κατατάσσονται πολύ 
υψηλότερα από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της 
ΕΕ. 

Τα µεταχειρισµένα 
αυτοκίνητα, οι υπηρεσίες 
διαδικτύου, τα δάνεια και 
οι υποθήκες, τα είδη 
ένδυσης και υπόδησης, το 
κρέας, τα µη 
συνταγογραφηµένα 
φάρµακα, τα έπιπλα και 
είδη επίπλωσης, τα 
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βρίσκονται επίσης σε 
υψηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

καινούργια αυτοκίνητα 
και οι οδοντιατρικές 
υπηρεσίες βρίσκονται 
επίσης σε υψηλότερη 
θέση από την αντίστοιχη 
θέση τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 
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ΔΕΑ Τσεχική Δημοκρατία (CZ) κατά αγορά 

67,7

70,5

73,3

74,8

74,8

74,8

76,0

76,3

76,7

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

Υπηρεσίες ακινήτων

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Καύσιμα

Υπηρεσίες διαδικτύου

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες υδροδότησης

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Καινούργια αυτοκίνητα

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Αγαθά ψυχαγωγίας

Ασφάλειες σπιτιών

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Φρούτα και λαχανικά

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Ασφάλειες οχημάτων

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών
(ΤΠΕ)

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Μικρές οικιακές συσκευές

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Άλλα προϊόντα διατροφής

Αλκοολούχα ποτά

Υπηρεσίες κηδειών

Αεροπορικές υπηρεσίες

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Μη αλκοολούχα ποτά

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

ΔΕΑ

High 
rating

Middle 
to 

high 
rating

Στην Τσεχική ∆ηµοκρατία η 
αγορά ενοικίασης 
αυτοκινήτων είναι η µόνη 
αγορά που κατατάσσεται σε 
πολύ χαµηλότερη θέση από 
την αντίστοιχη θέση της στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ.  
Τα είδη ένδυσης και 
υπόδησης, τα τυχερά 
παιχνίδια, τα καύσιµα, τα 
καινούργια αυτοκίνητα, τα 
µη συνταγογραφηµένα 
φάρµακα, τα έπιπλα και είδη 
επίπλωσης και τα 
αλκοολούχα ποτά 
κατατάσσονται όλα σε 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

Η αγορά υπηρεσιών 
επισκευής και συντήρησης 
οχηµάτων και η αγορά 
υπηρεσιών τραµ, λεωφορείων 
και µετρό βρίσκονταν και οι 
δύο σε πολύ υψηλότερη θέση 
από την αντίστοιχη θέση τους 
στη συνολική κατάταξη της 
ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες διαδικτύου, 
κινητής τηλεφωνίας, 
υδροδότησης, οι νοµικές, 
λογιστικές και 
συµβολαιογραφικές 
υπηρεσίες, οι ασφάλειες 
σπιτιών, οι υπηρεσίες 
µεταφοράς και 
αποθήκευσης, τα φρούτα 
και λαχανικά, τα προϊόντα 
τεχνολογίας πληροφοριών 
και επικοινωνιών, τα άλλα 
προϊόντα διατροφής και οι 
οδοντιατρικές υπηρεσίες 
κατατάσσονταν όλα σε 
υψηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

ΔΕΑ Γερμανία (DE) κατά αγορά

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

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Υπηρεσίες διαδικτύου

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες ακινήτων

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Ασφάλειες σπιτιών

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Φρούτα και λαχανικά

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Υπηρεσίες υδροδότησης

Καύσιμα

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Αγαθά ψυχαγωγίας

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Ασφάλειες οχημάτων

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Άλλα προϊόντα διατροφής

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Καινούργια αυτοκίνητα

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Αεροπορικές υπηρεσίες

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Υπηρεσίες κηδειών

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Αλκοολούχα ποτά

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Μικρές οικιακές συσκευές

Μη αλκοολούχα ποτά

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

ΔΕΑ

High 
rating

Middl
e to 
high 

rating

Middle 
to 
low 

rating

 

Στη Γερµανία καµία 
αγορά δεν κατατάσσεται 
σε πολύ χαµηλή ή πολύ 
υψηλή θέση σε 
σύγκριση µε την 
αντίστοιχη θέση της στη 
συνολική κατάταξη της 
ΕΕ.  
Οι σιδηροδροµικές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες 
σταθερής τηλεφωνίας, 
φυσικού αερίου, τα 
τυχερά παιχνίδια, τα 
προϊόντα τεχνολογίας 
πληροφοριών και 
επικοινωνιών, τα 
φρούτα και λαχανικά, τα 
έπιπλα και είδη 
επίπλωσης, οι υπηρεσίες 
συντήρησης οικιών και 
κήπων, οι αθλητικές και 
ψυχαγωγικές υπηρεσίες 
και, τέλος, το ψωµί, τα 
δηµητριακά και το ρύζι 
κατατάσσονται σε 
χαµηλότερη θέση από 
την αντίστοιχη θέση 
τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ.  
Οι υπηρεσίες 
ηλεκτρικής ενέργειας, 
συντήρησης οικιών και 
κήπων, επισκευής και 
συντήρησης οχηµάτων, 
υδροδότησης, 
µεταφοράς και 
αποθήκευσης, τραµ, 
λεωφορείων και µετρό, 
η ενοικίαση 
αυτοκινήτων, τα 
καινούργια αυτοκίνητα, 
οι καφετέριες, τα µπαρ 
και τα εστιατόρια και οι 
µικρές οικιακές 
συσκευές 
κατατάσσονται, 
απεναντίας, σε 
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υψηλότερη θέση από 
την αντίστοιχη θέση 
τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 
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ΔΕΑ Δανία (DK) κατά αγορά 

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

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Υπηρεσίες διαδικτύου

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Υπηρεσίες ακινήτων

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Ασφάλειες οχημάτων

Φρούτα και λαχανικά

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Ασφάλειες σπιτιών

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Άλλα προϊόντα διατροφής

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Καινούργια αυτοκίνητα

Υπηρεσίες υδροδότησης

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Αγαθά ψυχαγωγίας

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Αεροπορικές υπηρεσίες

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Υπηρεσίες κηδειών

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Μικρές οικιακές συσκευές

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Μη αλκοολούχα ποτά

Αλκοολούχα ποτά

Καύσιμα

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

ΔΕΑ

High 
rating

Middle 
to 

high 
rating

Middle to 
low 

rating

Στη ∆ανία τα προϊόντα 
προσωπικής φροντίδας και τα 
ηλεκτρονικά προϊόντα 
βρίσκονται σε πολύ 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας, οι τρέχοντες 
τραπεζικοί λογαριασµοί, το 
κρέας, οι υπηρεσίες σταθερής 
τηλεφωνίας, τα προϊόντα 
τεχνολογίας πληροφοριών και 
επικοινωνιών, οι ασφάλειες 
αυτοκινήτων, τα φρούτα και 
λαχανικά, τα άλλα προϊόντα 
διατροφής, οι ταχυδροµικές 
υπηρεσίες και οι υπηρεσίες 
προσωπικής φροντίδας 
κατατάσσονται επίσης σε 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες υδροδότησης, οι 
σιδηροδροµικές υπηρεσίες και 
τα καύσιµα κατατάσσονται όλα 
σε πολύ υψηλότερη θέση από 
την αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

Οι νοµικές, λογιστικές και 
συµβολαιογραφικές 
υπηρεσίες, τα είδη ένδυσης 
και υπόδησης, τα προϊόντα 
συντήρησης οικιών και 
κήπων, οι υπηρεσίες τραµ, 
λεωφορείων και µετρό και τα 
έπιπλα και είδη επίπλωσης 
κατατάσσονται επίσης σε 
υψηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

ΔΕΑ Εσθονία (EE) κατά αγορά

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

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Υπηρεσίες ακινήτων

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Φρούτα και λαχανικά

Υπηρεσίες υδροδότησης

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Αγαθά ψυχαγωγίας

Καύσιμα

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Υπηρεσίες διαδικτύου

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Άλλα προϊόντα διατροφής

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Μικρές οικιακές συσκευές

Καινούργια αυτοκίνητα

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Ασφάλειες σπιτιών

Αλκοολούχα ποτά

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Αεροπορικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Μη αλκοολούχα ποτά

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Υπηρεσίες κηδειών

Ασφάλειες οχημάτων

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

ΔΕΑ

High 
rating

Middl
e to 
high 

rating

Middle 
to 
low

 

Στην Εσθονία τα φρούτα 
και λαχανικά, τα αγαθά 
ψυχαγωγίας, οι µικρές 
οικιακές συσκευές και οι 
µεγάλες οικιακές 
συσκευές κατατάσσονται 
όλα σε πολύ χαµηλότερη 
θέση από την αντίστοιχη 
θέση τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 

Τα είδη ένδυσης και 
υπόδησης, το κρέας, τα 
προϊόντα συντήρησης 
οικιών και κήπων, τα 
καύσιµα, οι καφετέριες, 
τα µπαρ και τα 
εστιατόρια, τα προϊόντα 
τεχνολογίας πληροφοριών 
και επικοινωνιών, τα άλλα 
προϊόντα διατροφής, τα 
έπιπλα και είδη 
επίπλωσης, τα καινούργια 
αυτοκίνητα, τα 
ηλεκτρονικά προϊόντα, τα 
αλκοολούχα ποτά, τα µη 
αλκοολούχα ποτά, τα 
προϊόντα προσωπικής 
φροντίδας, τα καταλύµατα 
κατά τις διακοπές και οι οι 
πολιτιστικές και 
ψυχαγωγικές υπηρεσίες 
κατατάσσονται όλα σε 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της 
ΕΕ 

Οι νοµικές, λογιστικές και 
συµβολαιογραφικές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες 
κινητής τηλεφωνίας, οι 
τρέχοντες τραπεζικοί 
λογαριασµοί, οι υπηρεσίες 
σταθερής τηλεφωνίας και 
οι σιδηροδροµικές 
υπηρεσίες κατατάσσονται 
σε πολύ υψηλότερη θέση 
από την αντίστοιχη θέση 
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τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες διαδικτύου, 
ηλεκτρικής ενέργειας, 
µεταφοράς και 
αποθήκευσης, φυσικού 
αερίου, οι ασφάλειες 
σπιτιών, οι υπηρεσίες 
τραµ, λεωφορείων και 
µετρό, τα τυχερά 
παιχνίδια, οι υπηρεσίες 
κηδειών, οι ασφάλειες 
αυτοκινήτων και οι 
ταχυδροµικές υπηρεσίες 
βρίσκονται όλα σε 
υψηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της 
ΕΕ. 
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ΔΕΑ Ελλάδα (EL) κατά αγορά 

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

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Υπηρεσίες ακινήτων

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Καύσιμα

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες διαδικτύου

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Ασφάλειες σπιτιών

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Υπηρεσίες υδροδότησης

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες κηδειών

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Αγαθά ψυχαγωγίας

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Ασφάλειες οχημάτων

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Καινούργια αυτοκίνητα

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Φρούτα και λαχανικά

Αλκοολούχα ποτά

Άλλα προϊόντα διατροφής

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Μη αλκοολούχα ποτά

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Μικρές οικιακές συσκευές

Αεροπορικές υπηρεσίες

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

ΔΕΑ

High 
rating

Middle 
to 

high 
rating

Middle to 
low rating

Low 
rating

Στην Ελλάδα τα καύσιµα, τα 
καταλύµατα κατά τις διακοπές 
οι αθλητικές και ψυχαγωγικές 
υπηρεσίες κατατάσσονται πολύ 
πιο χαµηλά σε σχέση µε την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

Τα δάνεια και οι υποθήκες, οι 
τρέχοντες τραπεζικοί 
λογαριασµοί, οι υπηρεσίες 
µεταφοράς και αποθήκευσης, 
τα πακέτα διακοπών, τα τυχερά 
παιχνίδια, οι ασφάλειες 
σπιτιών, οι υπηρεσίες κηδειών, 
τα προϊόντα προσωπικής 
φροντίδας και τα αλκοολούχα 
ποτά κατατάσσονται επίσης σε 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ.  
Η αγορά κρέατος είναι η µόνη 
αγορά που κατατάσσεται σε 
πολύ υψηλότερη θέση σε 
σύγκριση µε την αντίστοιχη 
θέση της στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες διαδικτύου, τα 
µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, 
οι υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης οχηµάτων, οι 
υπηρεσίες υδροδότησης, οι 
υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας, τα είδη ένδυσης 
και υπόδησης, οι υπηρεσίες 
φυσικού αερίου, τα φρούτα 
και λαχανικά, τα άλλα 
προϊόντα διατροφής, τα 
προϊόντα τεχνολογίας 
πληροφοριών και 
επικοινωνιών, οι αεροπορικές 
και οι οδοντιατρικές 
υπηρεσίες κατατάσσονται 
επίσης σε υψηλότερη θέση 
από την αντίστοιχη θέση τους 
στη συνολική κατάταξη της 
ΕΕ. 

ΔΕΑ Ισπανία (ES) κατά αγορά 

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

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Υπηρεσίες διαδικτύου

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Υπηρεσίες ακινήτων

Ασφάλειες σπιτιών

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Αεροπορικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Ασφάλειες οχημάτων

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Καύσιμα

Καινούργια αυτοκίνητα

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών
(ΤΠΕ)

Υπηρεσίες κηδειών

Υπηρεσίες υδροδότησης

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Αγαθά ψυχαγωγίας

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Μικρές οικιακές συσκευές

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Μη αλκοολούχα ποτά

Αλκοολούχα ποτά

Άλλα προϊόντα διατροφής

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Φρούτα και λαχανικά

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

ΔΕΑ

High 
rating

Middle to 
high 

rating

Middle 
to 
low 

rating

Low 

Στην Ισπανία ο τοµέας 
των αεροπορικών 
µεταφορών είναι η µόνη 
αγορά που κατατάσσεται 
σε πολύ χαµηλότερη θέση 
από την αντίστοιχη θέση 
της στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας, οι τρέχοντες 
τραπεζικοί λογαριασµοί, 
οι ασφάλειες σπιτιών, οι 
υπηρεσίες σταθερής 
τηλεφωνίας, οι ασφάλειες 
αυτοκινήτων, τα καύσιµα, 
τα καινούργια 
αυτοκίνητα, οι υπηρεσίες 
κηδειών, οι οδοντιατρικές 
υπηρεσίες, οι µεγάλες 
οικιακές συσκευές,, τα 
καταλύµατα κατά τις 
διακοπές, οι πολιτιστικές 
και ψυχαγωγικές 
υπηρεσίες και οι 
υπηρεσίες προσωπικής 
φροντίδας κατατάσσονται 
όλα χαµηλότερα σε σχέση 
µε την αντίστοιχη θέση 
τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 

Απεναντίας, οι υπηρεσίες 
συντήρησης οικιών και 
κήπων, τα τυχερά 
παιχνίδια, το κρέας και τα 
φρούτα και λαχανικά 
κατατάσσονται όλα πολύ 
υψηλότερα σε σχέση µε 
την αντίστοιχη θέση τους 
στη συνολική κατάταξη 
της ΕΕ.  
Τα µεταχειρισµένα 
αυτοκίνητα, τα προϊόντα 
συντήρησης οικιών και 
κήπων, οι υπηρεσίες 
υδροδότησης, οι 
σιδηροδροµικές 
υπηρεσίες, τα είδη 
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ένδυσης και υπόδησης, οι 
υπηρεσίες τραµ, 
λεωφορείων και µετρό και 
τα άλλα προϊόντα 
διατροφής κατατάσσονται 
επίσης σε υψηλότερη 
θέση από την αντίστοιχη 
θέση τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 
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ΔΕΑ Φινλανδία (FI) κατά αγορά 

69,0

69,8

70,8

72,4

73,6

74,3

74,4

75,0

76,7

77,1

77,4

78,2

78,9

79,3

79,3

79,4

79,5

79,6

79,8

80,0

80,2

80,4

80,7

81,0

81,0

81,2

81,2

81,2

81,4

81,6

81,6

81,7

81,8

81,8

81,8

82,0

82,1

82,4

82,9

83,4

83,4

83,7

83,8

84,7

85,4

85,4

85,7

85,9

86,4

87,0

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Υπηρεσίες διαδικτύου

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες ακινήτων

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Ασφάλειες σπιτιών

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Ασφάλειες οχημάτων

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες υδροδότησης

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Καινούργια αυτοκίνητα

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Αγαθά ψυχαγωγίας

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Μικρές οικιακές συσκευές

Αεροπορικές υπηρεσίες

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Φρούτα και λαχανικά

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Άλλα προϊόντα διατροφής

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Καύσιμα

Υπηρεσίες κηδειών

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Μη αλκοολούχα ποτά

Αλκοολούχα ποτά

ΔΕΑ

High 
rating

Middle 
to 

high 
rating

Στη Φινλανδία, τα προϊόντα 
τεχνολογίας πληροφοριών και 
επικοινωνιών, οι ασφάλειες 
αυτοκινήτων, τα βιβλία, τα 
περιοδικά και οι εφηµερίδες και 
τα έπιπλα και είδη επίπλωσης 
κατατάσσονται σε πολύ 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας, οι 
ασφάλειες σπιτιών, τα 
καινούργια αυτοκίνητα, τα 
ηλεκτρονικά προϊόντα, τα 
προϊόντα προσωπικής 
φροντίδας, οι αθλητικές και 
ψυχαγωγικές υπηρεσίες, οι 
µεγάλες οικιακές συσκευές και 
οι µικρές οικιακές συσκευές 
κατατάσσονται σε χαµηλότερη 
θέση από την αντίστοιχη θέση 
τους στη συνολική κατάταξη 
της ΕΕ.  
Η αγορά κρέατος και η αγορά 
υπηρεσιών τραµ, λεωφορείων 
και µετρό βρίσκονται σε πολύ 
υψηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

Οι νοµικές, λογιστικές και 
συµβολαιογραφικές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες 
υδροδότησης, τα είδη 
ένδυσης και υπόδησης, τα 
δάνεια και οι υποθήκες, οι 
σιδηροδροµικές υπηρεσίες,, 
τα πακέτα διακοπών, τα 
τυχερά παιχνίδια, τα φρούτα 
και λαχανικά, τα καύσιµα και 
οι υπηρεσίες κηδειών 
κατατάσσονται όλα σε 
υψηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

ΔΕΑ Γαλλία (FR) κατά αγορά 

63,7

64,0

66,2

66,4

66,5

68,5

68,9

68,9

68,9

70,3

71,2

71,7

71,7

72,0

72,3

74,0

74,1

74,3

74,4

74,4

74,5

74,7

74,9

75,2

75,4

75,6

75,7

75,7

75,8

75,8

76,0

76,1

76,2

76,5

76,8

76,8

77,0

77,1

77,3

78,0

78,2

78,2

78,4

78,6

78,8

79,3

79,6

79,7

80,1

81,9

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Υπηρεσίες ακινήτων

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Υπηρεσίες διαδικτύου

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες υδροδότησης

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Ασφάλειες σπιτιών

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Ασφάλειες οχημάτων

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Αεροπορικές υπηρεσίες

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Φρούτα και λαχανικά

Υπηρεσίες κηδειών

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Καινούργια αυτοκίνητα

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Άλλα προϊόντα διατροφής

Αγαθά ψυχαγωγίας

Καύσιμα

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Μικρές οικιακές συσκευές

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Μη αλκοολούχα ποτά

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Αλκοολούχα ποτά

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

ΔΕΑ

High 
rating

Middl
e to 
high 

rating

Middle 
to 

Low 
rating

Στη Γαλλία τα µη 
συνταγογραφηµένα 
φάρµακα και οι 
ταχυδροµικές υπηρεσίες 
βρίσκονται σε πολύ 
χαµηλότερη θέση από 
την αντίστοιχη θέση 
τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 

Οι τρέχοντες τραπεζικοί 
λογαριασµοί, οι 
σιδηροδροµικές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες 
σταθερής τηλεφωνίας, οι 
ασφάλειες αυτοκινήτων, 
οι αεροπορικές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες 
κηδειών και οι µεγάλες 
οικιακές συσκευές 
κατατάσσονται επίσης 
σε χαµηλότερη θέση 
από την αντίστοιχη θέση 
τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 

Τα είδη ένδυσης και 
υπόδυσης 
κατατάσσονται πολύ 
υψηλότερα από την 
αντίστοιχη θέση τους 
στη συνολική κατάταξη 
της ΕΕ. 

Τα µεταχειρισµένα 
αυτοκίνητα, τα προϊόντα 
συντήρησης οικιών και 
κήπων, οι υπηρεσίες 
µεταφοράς και 
αποθήκευσης, το κρέας, 
τα πακέτα διακοπών και 
τα καύσιµα βρίσκονται 
επίσης σε υψηλότερη 
θέση από την αντίστοιχη 
θέση τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 



 

FR 59   FR 

ΔΕΑ Ουγγαρία (HU) κατά αγορά

59,8

61,8

63,5

64,5

66,2

66,3

66,6

67,5

68,7

69,0

69,7

70,6

70,9

71,5

71,6

72,5

72,8

73,1

73,4

73,5

74,0

74,2

74,5

74,6

74,8

74,9

75,2

75,4

75,4

75,6

76,1

76,2

76,3

76,5

76,5

76,9

77,0

77,3

78,0

78,1

78,3

78,6

78,8

78,9

79,0

79,8

80,5

81,1

82,0

82,6

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Υπηρεσίες ακινήτων

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Υπηρεσίες υδροδότησης

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Υπηρεσίες διαδικτύου

Ασφάλειες σπιτιών

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Υπηρεσίες κηδειών

Ασφάλειες οχημάτων

Καινούργια αυτοκίνητα

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Αλκοολούχα ποτά

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Καύσιμα

Αγαθά ψυχαγωγίας

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Φρούτα και λαχανικά

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Άλλα προϊόντα διατροφής

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Μικρές οικιακές συσκευές

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Αεροπορικές υπηρεσίες

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Μη αλκοολούχα ποτά

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

ΔΕΑ

High 
rating

Middle 
to 

high 
rating

Middle 
to 
low 

rating

Low 
rating

Στην Ουγγαρία οι υπηρεσίες 
κηδειών, τα αλκοολούχα 
ποτά και τα τυχερά παιχνίδια 
αποτελούν αγορές που 
βρίσκονται σε πολύ 
χαµηλότερη θέση κατάταξης 
από την αντίστοιχη θέση τους 
στη συνολική κατάταξη της 
ΕΕ. 

Τα δάνεια και οι υποθήκες, οι 
υπηρεσίες φυσικού αερίου, οι 
σιδηροδροµικές υπηρεσίες, οι 
υπηρεσίες τραµ, λεωφορείων 
και µετρό, οι ασφάλειες 
αυτοκινήτων, τα καινούργια 
αυτοκίνητα, τα προϊόντα 
προσωπικής φροντίδας και το 
ψωµί, τα δηµητριακά και το 
ρύζι κατατάσσονται επίσης 
σε χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

Η αγορά κινητής τηλεφωνίας 
είναι η µόνη αγορά που 
κατατάσσεται σε πολύ 
υψηλότερη θέση σε σύγκριση 
µε την αντίστοιχη θέση της 
στη συνολική κατάταξη της 
ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες διαδικτύου, οι 
υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης οχηµάτων, οι 
υπηρεσίες σταθερής 
τηλεφωνίας, τα προϊόντα 
συντήρησης οικιών και 
κήπων, οι καφετέριες, τα 
µπαρ και τα εστιατόρια και 
τα προϊόντα τεχνολογίας 
πληροφοριών και 
επικοινωνιών 
κατατάσσονται όλα σε 
υψηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

ΔΕΑ Ιρλανδία (IE) κατά αγορά 

63,4

72,5

73,5

73,5

74,2

74,8

75,6

75,9

76,1

76,6

76,7

76,8

76,9

77,1

77,5

77,7

77,8

77,8

78,3

78,9

79,0

79,1

79,1

79,2

79,3

79,3

79,4

79,6

79,8

79,8

79,9

80,0

80,0

80,3

80,3

80,4

80,4

80,5

80,6

80,7

80,9

81,2

81,3

81,3

81,3

81,4

81,7

81,7

82,2

82,3

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Υπηρεσίες ακινήτων

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Υπηρεσίες διαδικτύου

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Καύσιμα

Ασφάλειες σπιτιών

Αεροπορικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Καινούργια αυτοκίνητα

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Ασφάλειες οχημάτων

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Υπηρεσίες υδροδότησης

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Αγαθά ψυχαγωγίας

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Άλλα προϊόντα διατροφής

Φρούτα και λαχανικά

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες κηδειών

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Μικρές οικιακές συσκευές

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

Αλκοολούχα ποτά

Μη αλκοολούχα ποτά

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

ΔΕΑ

High 
rating

Middl
e to 
high 

rating

Στην Ιρλανδία η αγορά 
αεροπορικών υπηρεσιών 
κατατάσσεται σε πολύ 
χαµηλότερη θέση από 
την αντίστοιχη θέση της 
στη συνολική κατάταξη 
της ΕΕ.  
Οι τρέχοντες τραπεζικοί 
λογαριασµοί, η 
ενοικίαση αυτοκινήτων, 
τα καύσιµα, οι 
ασφάλειες σπιτιών, τα 
καινούργια αυτοκίνητα, 
οι ασφάλειες 
αυτοκινήτων, τα µη 
συνταγογραφηµένα 
φάρµακα, οι 
οδοντιατρικές 
υπηρεσίες, τα 
καταλύµατα κατά τις 
διακοπές, οι αθλητικές 
και ψυχαγωγικές 
υπηρεσίες, οι 
πολιτιστικές και 
ψυχαγωγικές υπηρεσίες 
και τα τα βιβλία, τα 
περιοδικά και οι 
εφηµερίδες 
κατατάσσονται επίσης 
σε χαµηλότερη θέση 
από την αντίστοιχη θέση 
τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες 
ηλεκτρικής ενέργειας 
και τα τυχερά παιχνίδια 
κατατάσσονται σε πολύ 
υψηλότερη θέση από 
την αντίστοιχη θέση 
τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες φυσικού 
αερίου, οι υπηρεσίες 
υδροδότησης, οι 
υπηρεσίες τραµ, 
λεωφορείων και µετρό, 
τα είδη ένδυσης και 



 

FR 60   FR 

υπόδησης, το κρέας, τα 
φρούτα και λαχανικά 
και οι ταχυδροµικές 
υπηρεσίες 
κατατάσσονται επίσης 
σε υψηλότερη θέση από 
την αντίστοιχη θέση 
τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 
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ΔΕΑ Ιταλία (IT) κατά αγορά 

63,5

63,6

64,2

66,8

67,7

68,4

68,8

69,2

70,2

70,7

71,0

71,7

71,9

72,2

73,1

73,9

73,9

74,6

75,0

75,9

76,0

76,7

76,9

77,0

77,3

77,4

77,5

77,6

77,6

78,0

78,1

78,1

78,9

79,2

79,3

79,3

79,4

79,6

79,7

79,9

80,2

80,2

80,5

81,1

81,4

81,4

81,4

81,7

85,0

85,6

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες ακινήτων

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες διαδικτύου

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Καύσιμα

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Υπηρεσίες υδροδότησης

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Ασφάλειες οχημάτων

Αεροπορικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Ασφάλειες σπιτιών

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Καινούργια αυτοκίνητα

Άλλα προϊόντα διατροφής

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Φρούτα και λαχανικά

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών
(ΤΠΕ)

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Αγαθά ψυχαγωγίας

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Αλκοολούχα ποτά

Υπηρεσίες κηδειών

Μικρές οικιακές συσκευές

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Μη αλκοολούχα ποτά

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

ΔΕΑ

Hig
h 

rati
ng

Middl
e to 
high 

rating

Middle 
to 

Low 
rating

Στην Ιταλία τα καύσιµα και οι 
ταχυδροµικές υπηρεσίες 
κατατάσσονται σε πολύ 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

Οι σιδηροδροµικές υπηρεσίες, 
οι τρέχοντες τραπεζικοί 
λογαριασµοί, οι υπηρεσίες 
σταθερής τηλεφωνίας, οι 
ασφάλειες αυτοκινήτων, οι 
αεροπορικές υπηρεσίες, τα 
άλλα προϊόντα διατροφής και 
τα έπιπλα και είδη επίπλωσης 
κατατάσσονται επίσης σε 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

Τα µεταχειρισµένα 
αυτοκίνητα, οι υπηρεσίες 
ηλεκτρικής ενέργειας, τα είδη 
ένδυσης και υπόδησης, οι 
υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης οχηµάτων, τα 
προϊόντα συντήρησης οικιών 
και κήπων, τα τυχερά 
παιχνίδια, τα πακέτα 
διακοπών, τα φρούτα και 
λαχανικά, το κρέας, τα 
προϊόντα τεχνολογίας 
πληροφοριών και 
επικοινωνιών, τα αγαθά 
ψυχαγωγίας και τα µη 
συνταγογραφηµένα φάρµακα 
βρίσκονται επίσης σε 
υψηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

ΔΕΑ Λιθουανία (LT) κατά αγορά 

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

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Υπηρεσίες υδροδότησης

Υπηρεσίες ακινήτων

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Φρούτα και λαχανικά

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες διαδικτύου

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Αγαθά ψυχαγωγίας

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Καινούργια αυτοκίνητα

Άλλα προϊόντα διατροφής

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Καύσιμα

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Μικρές οικιακές συσκευές

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών
(ΤΠΕ)

Ασφάλειες σπιτιών

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Μη αλκοολούχα ποτά

Υπηρεσίες κηδειών

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Αεροπορικές υπηρεσίες

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Ασφάλειες οχημάτων

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Αλκοολούχα ποτά

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

ΔΕΑ

High 
rating

Middle 
to 

high 
rating

Middle 
to 

Στη Λιθουανία ούτε µία 
αγορά δεν κατατάσσεται σε 
πολύ χαµηλότερη θέση σε 
σύγκριση µε την αντίστοιχη 
θέση της στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 

Ωστόσο, οι υπηρεσίες 
υδροδότησης, τα είδη 
ένδυσης και υπόδησης, τα 
φρούτα και λαχανικά, τα 
τυχερά παιχνίδια, τα αγαθά 
ψυχαγωγίας, τα έπιπλα και 
είδη επίπλωσης, τα 
καινούργια αυτοκίνητα, τα 
άλλα προϊόντα διατροφής, 
τα µη συνταγογραφηµένα 
φάρµακα, τα καύσιµα, οι 
µικρές οικιακές συσκευές, 
οι οδοντιατρικές υπηρεσίες, 
τα προϊόντα προσωπικής 
φροντίδας, τα ηλεκτρονικά 
προϊόντα, τα καταλύµατα 
κατά τις διακοπές, οι 
αθλητικές και ψυχαγωγικές 
υπηρεσίες και τα µη 
αλκοολούχα ποτά 
αποτελούν αγορές που 
κατατάσσονται σε 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ.  
Η αγορά τρεχόντων 
τραπεζικών λογαριασµών 
και η αγορά υπηρεσιών 
τραµ, λεωφορείων και 
µετρό βρίσκονται και οι δύο 
σε πολύ υψηλότερη θέση 
από την αντίστοιχη θέση 
τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες συντήρησης 
οικιών και κήπων, οι 
υπηρεσίες διαδικτύου, τα 
δάνεια και οι υποθήκες, οι 
υπηρεσίες µεταφοράς και 
αποθήκευσης, οι υπηρεσίες 
φυσικού αερίου, οι 
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ασφάλειες σπιτιών, η 
ενοικίαση αυτοκινήτων, οι 
ταχυδροµικές και οι 
αεροπορικές υπηρεσίες και 
οι ασφάλειες αυτοκινήτων 
κατατάσσονται σε 
υψηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 
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ΔΕΑ Λουξεμβούργο (LU) κατά αγορά 

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

Υπηρεσίες ακινήτων

Υπηρεσίες διαδικτύου

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Φρούτα και λαχανικά

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Αεροπορικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Καινούργια αυτοκίνητα

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Άλλα προϊόντα διατροφής

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Αγαθά ψυχαγωγίας

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Μικρές οικιακές συσκευές

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Ασφάλειες οχημάτων

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Υπηρεσίες υδροδότησης

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Ασφάλειες σπιτιών

Μη αλκοολούχα ποτά

Αλκοολούχα ποτά

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Υπηρεσίες κηδειών

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

Καύσιμα

ΔΕΑ

High 
rating

Middl
e to 
high 

rating

Middle 
to 

Στο Λουξεµβούργο η 
ενοικίαση αυτοκινήτων, οι 
αεροπορικές υπηρεσίες και οι 
αθλητικές και ψυχαγωγικές 
υπηρεσίες κατατάσσονται σε 
πολύ χαµηλότερη θέση από 
την αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης οχηµάτων, οι 
καφετέριες, τα µπαρ και τα 
εστιατόρια, το κρέας, τα 
τυχερά παιχνίδια, τα 
προϊόντα τεχνολογίας 
πληροφοριών και 
επικοινωνιών, τα καινούργια 
αυτοκίνητα, τα έπιπλα και 
είδη επίπλωσης, τα άλλα 
προϊόντα διατροφής, τα 
ηλεκτρονικά προϊόντα, τα 
προϊόντα προσωπικής 
φροντίδας, οι µικρές οικιακές 
συσκευές και το ψωµί, τα 
δηµητριακά και το ρύζι 
κατατάσσονται επίσης σε 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ.  
Οι τρέχοντες τραπεζικοί 
λογαριασµοί, οι υπηρεσίες 
φυσικού αερίου, οι υπηρεσίες 
σταθερής τηλεφωνίας, οι 
υπηρεσίες υδροδότησης, οι 
ασφάλειες σπιτιών και τα 
καύσιµα κατατάσσονται σε 
πολύ υψηλότερη θέση από 
την αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ.  
Οι υπηρεσίες ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι σιδηροδροµικές 
υπηρεσίες, τα πακέτα 
διακοπών, οι υπηρεσίες τραµ, 
λεωφορείων και µετρό, οι 
ταχυδροµικές υπηρεσίες και 
οι υπηρεσίες κηδειών 
κατατάσσονται επίσης σε 
υψηλότερη θέση από την 

ΔΕΑ Λετονία (LV) κατά αγορά 

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

Υπηρεσίες ακινήτων

Υπηρεσίες υδροδότησης

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Φρούτα και λαχανικά

Υπηρεσίες διαδικτύου

Άλλα προϊόντα διατροφής

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Καινούργια αυτοκίνητα

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Αλκοολούχα ποτά

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Αγαθά ψυχαγωγίας

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Καύσιμα

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών
(ΤΠΕ)

Ασφάλειες σπιτιών

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Μη αλκοολούχα ποτά

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Αεροπορικές υπηρεσίες

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Μικρές οικιακές συσκευές

Υπηρεσίες κηδειών

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Ασφάλειες οχημάτων

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

ΔΕΑ

High 
rating

Middl
e to 
high 

rating

Middle 
to 

Στη Λετονία τα άλλα 
προϊόντα διατροφής και 
τα αλκοολούχα ποτά 
κατατάσσονται σε πολύ 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της 
ΕΕ.  
Οι υπηρεσίες 
υδροδότησης, οι 
υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης οχηµάτων, τα 
είδη ένδυσης και 
υπόδησης, το κρέας, τα 
προϊόντα συντήρησης 
οικιών και κήπων, τα 
τυχερά παιχνίδια, τα 
φρούτα και λαχανικά, η 
ενοικίαση αυτοκινήτων, 
τα καινούργια 
αυτοκίνητα, οι 
καφετέριες, τα µπαρ και 
τα εστιατόρια, τα µη 
συνταγογραφηµένα 
φάρµακα, τα αγαθά 
ψυχαγωγίας, τα 
ηλεκτρονικά προϊόντα, τα 
µη αλκοολούχα ποτά, τα 
προϊόντα προσωπικής 
φροντίδας και οι 
πολιτιστικές και 
ψυχαγωγικές υπηρεσίες 
κατατάσσονται επίσης 
όλα σε χαµηλότερη θέση 
από την αντίστοιχη θέση 
τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας, οι υπηρεσίες 
φυσικού αερίου, οι 
σιδηροδροµικές υπηρεσίες 
και οι υπηρεσίες σταθερής 
τηλεφωνίας 
κατατάσσονται σε πολύ 
υψηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της 



 

FR 64   FR 

αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

ΕΕ. 

Οι τραπεζικές επενδύσεις 
και οι συντάξεις, οι 
υπηρεσίες διαδικτύου, οι 
νοµικές, λογιστικές και 
συµβολαιογραφικές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες 
µεταφοράς και 
αποθήκευσης, οι 
τρέχοντες τραπεζικοί 
λογαριασµοί, οι 
ασφάλειες σπιτιών και 
αυτοκινήτων 
κατατάσσονται επίσης σε 
υψηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της 
ΕΕ. 
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ΔΕΑ Μάλτα (MT) κατά αγορά 

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

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Υπηρεσίες υδροδότησης

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες διαδικτύου

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Υπηρεσίες ακινήτων

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Ασφάλειες οχημάτων

Ασφάλειες σπιτιών

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Αγαθά ψυχαγωγίας

Υπηρεσίες κηδειών

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Καύσιμα

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Μικρές οικιακές συσκευές

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Φρούτα και λαχανικά

Καινούργια αυτοκίνητα

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Άλλα προϊόντα διατροφής

Μη αλκοολούχα ποτά

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Αεροπορικές υπηρεσίες

Αλκοολούχα ποτά

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

ΔΕΑ

High 
rating

Middl
e to 
high 
ratin

g

Middle 
to 

Στη Μάλτα οι υπηρεσίες τραµ, 
λεωφορείων και µετρό, οι 
ταχυδροµικές υπηρεσίες, οι 
ασφάλειες αυτοκινήτων, οι 
υπηρεσίες κηδειών και οι 
µεγάλες οικιακές συσκευές 
κατατάσσονται όλες σε πολύ 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ.  
Οι υπηρεσίες υδροδότησης, τα 
προϊόντα συντήρησης οικιών 
και κήπων, οι υπηρεσίες 
σταθερής τηλεφωνίας οι 
ασφάλειες σπιτιών, τα αγαθά 
ψυχαγωγίας, τα µη 
συνταγογραφηµένα φάρµακα, 
τα καταλύµατα κατά τις 
διακοπές, οι µικρές οικιακές 
συσκευές, οι αθλητικές και 
ψυχαγωγικές υπηρεσίες, οι 
πολιτιστικές και ψυχαγωγικές 
υπηρεσίες και το ψωµί, τα 
δηµητριακά και το ρύζι 
βρίσκονται επίσης σε 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ.  
Τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, 
οι υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας και το κρέας, 
απεναντίας, κατατάσσονται 
πολύ υψηλότερα από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

Οι τραπεζικές επενδύσεις και 
οι συντάξεις, οι υπηρεσίες 
ακινήτων, τα δάνεια και οι 
υποθήκες, τα φρούτα και 
λαχανικά, τα προϊόντα 
τεχνολογίας πληροφοριών 
και επικοινωνιών, τα πακέτα 
διακοπών, τα άλλα προϊόντα 
διατροφής και οι αεροπορικές 
υπηρεσίες βρίσκονται επίσης 
σε υψηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 

ΔΕΑ Κάτω Χώρες (NL) κατά αγορά 

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

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες διαδικτύου

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Υπηρεσίες ακινήτων

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών
(ΤΠΕ)

Ασφάλειες σπιτιών

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Υπηρεσίες κηδειών

Ασφάλειες οχημάτων

Φρούτα και λαχανικά

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Αεροπορικές υπηρεσίες

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Καινούργια αυτοκίνητα

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Άλλα προϊόντα διατροφής

Αγαθά ψυχαγωγίας

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Μικρές οικιακές συσκευές

Υπηρεσίες υδροδότησης

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Καύσιμα

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Αλκοολούχα ποτά

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

Μη αλκοολούχα ποτά

ΔΕΑ

High 
rating

Middl
e to 
high 

rating

Middle 
to 

Στις Κάτω Χώρες τα 
τυχερά παιχνίδια και οι 
ταχυδροµικές υπηρεσίες 
κατατάσσονται πολύ πιο 
χαµηλά σε σχέση µε την 
αντίστοιχη θέση τους 
στη συνολική κατάταξη 
της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες κινητής 
και σταθερής 
τηλεφωνίας, οι 
υπηρεσίες φυσικού 
αερίου, οι υπηρεσίες 
τραµ, λεωφορείων και 
µετρό, τα προϊόντα 
τεχνολογίας 
πληροφοριών και 
επικοινωνιών, οι 
υπηρεσίες κηδειών, οι 
ασφάλειες αυτοκινήτων, 
τα έπιπλα και είδη 
επίπλωσης, τα 
ηλεκτρονικά προϊόντα, , 
οι αεροπορικές 
υπηρεσίες, οι µεγάλες 
οικιακές συσκευές και 
οι αθλητικές και 
ψυχαγωγικές υπηρεσίες 
κατατάσσονται επίσης 
σε χαµηλότερη θέση 
από την αντίστοιχη θέση 
τους στην κατάταξη της 
ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες µεταφοράς 
και αποθήκευσης, οι 
υπηρεσίες υδροδότησης 
και τα καύσιµα 
κατατάσσονται σε πολύ 
υψηλότερη θέση από 
την αντίστοιχη θέση 
τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ.  
Οι υπηρεσίες ακινήτων, 
τα µεταχειρισµένα 
αυτοκίνητα, οι 
υπηρεσίες ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι νοµικές, 
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συνολική κατάταξη της ΕΕ. λογιστικές και 
συµβολαιογραφικές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης οχηµάτων, 
τα είδη ένδυσης και 
υπόδησης, τα προϊόντα 
συντήρησης οικιών και 
κήπων, το κρέας, τα 
αγαθά ψυχαγωγίας και 
τα µη 
συνταγογραφηµένα 
φάρµακα κατατάσσονται 
επίσης σε υψηλότερη 
θέση από την αντίστοιχη 
θέση τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 
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ΔΕΑ Πολωνία (PL) κατά αγορά 

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

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Υπηρεσίες ακινήτων

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Καύσιμα

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Υπηρεσίες υδροδότησης

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Καινούργια αυτοκίνητα

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Αγαθά ψυχαγωγίας

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Άλλα προϊόντα διατροφής

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Ασφάλειες οχημάτων

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Φρούτα και λαχανικά

Ασφάλειες σπιτιών

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Αεροπορικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες κηδειών

Μικρές οικιακές συσκευές

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Αλκοολούχα ποτά

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Μη αλκοολούχα ποτά

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

ΔΕΑ

High 
rating

Middl
e to 
high 

rating

Middle 
to 

L

Στην Πολωνία ούτε µία 
αγορά δεν κατατάσσεται σε 
πολύ χαµηλότερη θέση σε 
σύγκριση µε την αντίστοιχη 
θέση της στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 

Οι σιδηροδροµικές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες 
µεταφοράς και αποθήκευσης, 
το κρέας, τα καύσιµα, τα 
πακέτα διακοπών, τα τυχερά 
παιχνίδια, οι ταχυδροµικές 
υπηρεσίες, τα καινούργια 
αυτοκίνητα, τα αγαθά 
ψυχαγωγίας και τα 
καταλύµατα κατά τις 
διακοπές βρίσκονται όλα σε 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

Η αγορά υπηρεσιών τραµ, 
λεωφορείων και µετρό 
κατατάσσεται σε πολύ 
υψηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση της στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες διαδικτύου, 
κινητής τηλεφωνίας, 
υδροδότησης, οι νοµικές, 
λογιστικές και 
συµβολαιογραφικές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες 
σταθερής τηλεφωνίας, τα 
προϊόντα συντήρησης 
οικιών και κήπων, τα 
φρούτα και λαχανικά και οι 
ασφάλειες σπιτιών 
ανταµείβονται όλα µε 
καλύτερη κατάταξη από 
την αντίστοιχη θέση τους 
στη συνολική κατάταξη της 
ΕΕ. 

ΔΕΑ Πορτογαλία (PT) κατά αγορά 

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

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Υπηρεσίες διαδικτύου

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Υπηρεσίες ακινήτων

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Καύσιμα

Ασφάλειες σπιτιών

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Ασφάλειες οχημάτων

Καινούργια αυτοκίνητα

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Υπηρεσίες κηδειών

Φρούτα και λαχανικά

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Αεροπορικές υπηρεσίες

Άλλα προϊόντα διατροφής

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Αγαθά ψυχαγωγίας

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Μικρές οικιακές συσκευές

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Αλκοολούχα ποτά

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Μη αλκοολούχα ποτά

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

ΔΕΑ

High 
rating

Middle 
to 

high 
rating

Middle 
to 
l

Low 
rating

Στην Πορτογαλία οι 
αθλητικές και 
ψυχαγωγικές υπηρεσίες 
είναι η µόνη αγορά που 
κατατάσσεται σε πολύ 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση της στη 
συνολική κατάταξη της 
ΕΕ. 

Οι τρέχοντες τραπεζικοί 
λογαριασµοί, οι υπηρεσίες 
σταθερής τηλεφωνίας, τα 
καύσιµα, οι ασφάλειες 
σπιτιών, τα καινούργια 
αυτοκίνητα, η ενοικίαση 
αυτοκινήτων, οι 
υπηρεσίες κηδειών και οι 
αεροπορικές υπηρεσίες 
κατατάσσονται επίσης σε 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της 
ΕΕ. 

Η αγορά σιδηροδροµικών 
υπηρεσιών και η αγορά 
τυχερών παιχνιδιών 
κατατάσσονται και οι δύο 
σε υψηλότερη θέση από 
την αντίστοιχη θέση τους 
στη συνολική κατάταξη 
της ΕΕ.  
Οι υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας, οι υπηρεσίες 
φυσικού αερίου, τα είδη 
ένδυσης και υπόδησης, τα 
προϊόντα συντήρησης 
οικιών και κήπων, τα 
προϊόντα τεχνολογίας 
πληροφοριών και 
επικοινωνιών και τα µη 
συνταγογραφηµένα 
φάρµακα κατατάσσονται 
επίσης σε υψηλότερη 
θέση από την αντίστοιχη 
θέση τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 
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ΔΕΑ Ρουμανία (RO) κατά αγορά

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

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες ακινήτων

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες υδροδότησης

Αλκοολούχα ποτά

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Άλλα προϊόντα διατροφής

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Μη αλκοολούχα ποτά

Καύσιμα

Ασφάλειες οχημάτων

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Φρούτα και λαχανικά

Υπηρεσίες διαδικτύου

Αγαθά ψυχαγωγίας

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Υπηρεσίες κηδειών

Καινούργια αυτοκίνητα

Ασφάλειες σπιτιών

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Μικρές οικιακές συσκευές

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών
(ΤΠΕ)

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Αεροπορικές υπηρεσίες

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

ΔΕΑ

High 
rating

Middl
e to 
high 

rating

Middle 
to 

Low 
rating

Στη Ρουµανία η αγορές 
αλκοολούχων ποτών, µη 
αλκοολούχων ποτών και 
καταλυµάτων κατά τις 
διακοπές κατατάσσονται όλες 
σε πολύ χαµηλότερη θέση 
από την αντίστοιχη θέση τους 
στη συνολική κατάταξη της 
ΕΕ. 

Οι σιδηροδροµικές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες 
µεταφοράς και αποθήκευσης, 
το κρέας, τα άλλα προϊόντα 
διατροφής, οι καφετέριες, τα 
µπαρ και τα εστιατόρια, τα 
µη συνταγογραφηµένα 
φάρµακα, τα καύσιµα, οι 
ασφάλειες αυτοκινήτων και 
το ψωµί, τα δηµητριακά και 
το ρύζι κατατάσσονται 
επίσης όλα σε χαµηλότερη 
θέση από την αντίστοιχη 
θέση τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ 

Οι υπηρεσίες διαδικτύου, τα 
προϊόντα τεχνολογίας 
πληροφοριών και 
επικοινωνιών, οι υπηρεσίες 
κινητής και σταθερής 
τηλεφωνίας βρίσκονται σε 
πολύ υψηλότερη θέση από 
την αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες συντήρησης 
οικιών και κήπων, 
ηλεκτρικής ενέργειας, 
φυσικού αερίου, τα τυχερά 
παιχνίδια, τα καινούργια 
αυτοκίνητα, οι ασφάλειες 
σπιτιών, οι ταχυδροµικές και 
οι αεροπορικές υπηρεσίες 
βρίσκονται όλα σε 
υψηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

ΔΕΑ Σουηδία (SE) κατά αγορά 

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

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Υπηρεσίες διαδικτύου

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες υδροδότησης

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Ασφάλειες οχημάτων

Ασφάλειες σπιτιών

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Φρούτα και λαχανικά

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Καινούργια αυτοκίνητα

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Άλλα προϊόντα διατροφής

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Υπηρεσίες κηδειών

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Αγαθά ψυχαγωγίας

Αεροπορικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Μικρές οικιακές συσκευές

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Μη αλκοολούχα ποτά

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

Καύσιμα

Αλκοολούχα ποτά

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

ΔΕΑ

High 
rating

Middl
e to 
high 

rating

Middle 
to 

Low 
rating

Στη Σουηδία ο τοµέας των 
προϊόντων προσωπικής 
φροντίδας είναι η µόνη 
αγορά που κατατάσσεται 
σε πολύ χαµηλότερη θέση 
από την αντίστοιχη θέση 
της στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας, οι 
σιδηροδροµικές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες 
φυσικού αερίου, οι 
υπηρεσίες τραµ, 
λεωφορείων και µετρό, τα 
προϊόντα τεχνολογίας 
πληροφοριών και 
επικοινωνιών, οι 
ασφάλειες αυτοκινήτων, 
οι ταχυδροµικές 
υπηρεσίες, οι 
οδοντιατρικές υπηρεσίες, 
τα ηλεκτρονικά προϊόντα 
και οι µεγάλες οικιακές 
συσκευές βρίσκονται σε 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους 
στην κατάταξη της ΕΕ. 

Τα πακέτα διακοπών και 
τα καύσιµα είναι οι µόνες 
δύο αγορές που 
εξασφαλίζουν πολύ 
υψηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της 
ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες ακινήτων, 
τα δάνεια και οι υποθήκες, 
τα είδη ένδυσης και 
υπόδησης, οι τρέχοντες 
λογαριασµοί, τα προϊόντα 
συντήρησης οικιών και 
κήπων, τα τυχερά 
παιχνίδια, η ενοικίαση 
αυτοκινήτων και τα 
έπιπλα και είδη επίπλωσης 
πέτυχαν όλα καλύτερη 
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θέση κατάταξης από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της 
ΕΕ. 
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ΔΕΑ Σλοβενία (SI) κατά αγορά 

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

Υπηρεσίες ακινήτων

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες διαδικτύου

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Άλλα προϊόντα διατροφής

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Αγαθά ψυχαγωγίας

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Μη αλκοολούχα ποτά

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών
(ΤΠΕ)

Ασφάλειες σπιτιών

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Μικρές οικιακές συσκευές

Καινούργια αυτοκίνητα

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Αλκοολούχα ποτά

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Υπηρεσίες υδροδότησης

Υπηρεσίες κηδειών

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

Αεροπορικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Καύσιμα

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Ασφάλειες οχημάτων

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

ΔΕΑ

High 
rating

Middl
e to 
high 

rating

Middle 
to 

Στη Σλοβενία οι 
οδοντιατρικές υπηρεσίες, τα 
µη συνταγογραφηµένα 
φάρµακα, τα προϊόντα 
προσωπικής φροντίδας και τα 
άλλα προϊόντα διατροφής 
βρίσκονται όλα σε πολύ 
χαµηλότερη θέση κατάταξης 
από την αντίστοιχη θέση τους 
στη συνολική κατάταξη της 
ΕΕ. 

Τα είδη ένδυσης και 
υπόδησης, τα φρούτα και 
λαχανικά, τα τυχερά 
παιχνίδια, τα αγαθά 
ψυχαγωγίας, τα έπιπλα και 
είδη επίπλωσης, οι µεγάλες 
οικιακές συσκευές, οι µικρές 
οικιακές συσκευές, τα 
αλκοολούχα ποτά, τα 
ηλεκτρονικά προϊόντα, το 
ψωµί, τα δηµητριακά και το 
ρύζι, τα καταλύµατα κατά τις 
διακοπές και τα βιβλία, τα 
περιοδικά και οι εφηµερίδες 
κατατάσσονται σε 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι υπηρεσίες 
σταθερής τηλεφωνίας, οι 
τρέχοντες τραπεζικοί 
λογαριασµοί, οι υπηρεσίες 
υδροδότησης, οι υπηρεσίες 
τραµ, λεωφορείων και µετρό, 
οι σιδηροδροµικές υπηρεσίες 
και οι υπηρεσίες φυσικού 
αερίου βρίσκονται όλα σε 
πολύ υψηλότερη θέση από 
την αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ.  

Τα δάνεια και οι υποθήκες, οι 
υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας, οι υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
οχηµάτων, οι ασφάλειες 

ΔΕΑ Σλοβακία (SK) κατά αγορά 

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

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Υπηρεσίες ακινήτων

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες διαδικτύου

Ασφάλειες σπιτιών

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Φρούτα και λαχανικά

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Ασφάλειες οχημάτων

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Αγαθά ψυχαγωγίας

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Καινούργια αυτοκίνητα

Υπηρεσίες υδροδότησης

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Αεροπορικές υπηρεσίες

Άλλα προϊόντα διατροφής

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Αλκοολούχα ποτά

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Μικρές οικιακές συσκευές

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Υπηρεσίες κηδειών

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Καύσιμα

Μη αλκοολούχα ποτά

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

ΔΕΑ

High 
rating

Middl
e to 
high 

rating

Middle 
to 

Στη Σλοβακία καµία 
αγορά δεν βρίσκεται σε 
πολύ χαµηλότερη θέση 
κατάταξης από την 
αντίστοιχη θέση της στη 
συνολική κατάταξη της 
ΕΕ. 

Ωστόσο, τα είδη 
ένδυσης και υπόδησης, 
το κρέας, οι υπηρεσίες 
µεταφοράς και 
αποθήκευσης, τα πακέτα 
διακοπών, τα προϊόντα 
συντήρησης οικιών και 
κήπων, η ενοικίαση 
αυτοκινήτων, οι 
ασφάλειες αυτοκινήτων, 
τα έπιπλα και είδη 
επίπλωσης, τα αγαθά 
ψυχαγωγίας, οι 
αεροπορικές υπηρεσίες, 
τα αλκοολούχα ποτά, οι 
µικρές οικιακές 
συσκευές, τα 
καταλύµατα κατά τις 
διακοπές και οι 
αθλητικές και 
ψυχαγωγικές υπηρεσίες 
αποτελούν όλα αγορές 
που κατατάσσονται σε 
χαµηλότερη θέση από 
την αντίστοιχη θέση 
τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες 
ηλεκτρικής ενέργειας, οι 
σιδηροδροµικές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες 
τραµ, λεωφορείων και 
µετρό, οι υπηρεσίες 
σταθερής τηλεφωνίας 
και οι υπηρεσίες 
φυσικού αερίου, 
απεναντίας, 
κατατάσσονται πολύ 
υψηλότερα από την 
αντίστοιχη θέση τους 
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σπιτιών, οι ασφάλειες 
αυτοκινήτων, τα καύσιµα και 
οι ταχυδροµικές υπηρεσίες 
βρίσκονται όλα σε 
υψηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

στη συνολική κατάταξη 
της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες 
διαδικτύου, οι υπηρεσίες 
υδροδότησης, τα 
καύσιµα και οι 
ταχυδροµικές υπηρεσίες 
κατατάσσονται επίσης 
όλα σε υψηλότερη θέση 
από την αντίστοιχη θέση 
τους στη συνολική 
κατάταξη της ΕΕ. 
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ΔΕΑ Ηνωμένο Βασίλειο (UK) κατά αγορά 

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

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Υπηρεσίες ακινήτων

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες διαδικτύου

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Ασφάλειες οχημάτων

Ασφάλειες σπιτιών

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Υπηρεσίες υδροδότησης

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Αεροπορικές υπηρεσίες

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Καύσιμα

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Άλλα προϊόντα διατροφής

Υπηρεσίες κηδειών

Αγαθά ψυχαγωγίας

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Μικρές οικιακές συσκευές

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Μη αλκοολούχα ποτά

Φρούτα και λαχανικά

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Αλκοολούχα ποτά

ΔΕΑ

High 
rating

Middl
e to 
high 

rating

Στο Ηνωµένο Βασίλειο τα 
καινούργια αυτοκίνητα και οι 
υπηρεσίες προσωπικής 
φροντίδας βρίσκονται σε πολύ 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ.  
Οι υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης οχηµάτων, οι 
υπηρεσίες φυσικού αερίου, οι 
σιδηροδροµικές υπηρεσίες, οι 
υπηρεσίες σταθερής 
τηλεφωνίας, οι ασφάλειες 
αυτοκινήτων, η ενοικίαση 
αυτοκινήτων, οι αεροπορικές, 
οι οδοντιατρικές και οι 
ταχυδροµικές υπηρεσίες, τα 
καταλύµατα κατά τις διακοπές 
και οι αθλητικές και 
ψυχαγωγικές υπηρεσίες 
βαθµολογούνται επίσης 
χαµηλότερα σε σχέση µε την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

Τα είδη ένδυσης και υπόδησης, 
το κρέας και τα φρούτα και 
λαχανικά κατατάσσονται πολύ 
υψηλότερα σε σχέση µε την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ.  
Τα δάνεια και οι υποθήκες, οι 
υπηρεσίες ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι υπηρεσίες 
συντήρησης οικιών και 
κήπων, οι υπηρεσίες 
υδροδότησης, τα προϊόντα 
συντήρησης οικιών και 
κήπων, τα τυχερά παιχνίδια, 
τα άλλα προϊόντα διατροφής, 
τα αγαθά ψυχαγωγίας, τα µη 
συνταγογραφηµένα φάρµακα 
και τα προϊόντα προσωπικής 
φροντίδας βρίσκονται επίσης 
σε υψηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της ΕΕ. 

ΔΕΑ Νορβηγία (NO) κατά αγορά 

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

Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών
αξιών

Υπηρεσίες ακινήτων

Υπηρεσίες διαδικτύου

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια

Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας

Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων

Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες

Φρούτα και λαχανικά

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό

Ασφάλειες σπιτιών

Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα

Μικρές οικιακές συσκευές

Υπηρεσίες υδροδότησης

Ασφάλειες οχημάτων

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Κρέας και προϊόντα κρέατος

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων

Καινούργια αυτοκίνητα

Αγαθά ψυχαγωγίας

Έπιπλα και είδη επίπλωσης

Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί

Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων

Άλλα προϊόντα διατροφής

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα

Καταλύματα κατά τις διακοπές

Υπηρεσίες φυσικού αερίου

Αεροπορικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας

Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες κηδειών

Καύσιμα

Μη αλκοολούχα ποτά

Αλκοολούχα ποτά

ΔΕΑ

High 
rating

Middle to 
high rating

Middle to 
low 

rating

Low 
rating

Στη Νορβηγία µόνο η 
αγορά προϊόντων 
προσωπικής φροντίδας 
βρίσκεται σε πολύ 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση της στη 
συνολική κατάταξη της 
ΕΕ.  
Οι υπηρεσίες µεταφοράς 
και αποθήκευσης,, οι 
καφετέριες, τα µπαρ και 
τα εστιατόρια, τα 
προϊόντα τεχνολογίας 
πληροφοριών και 
επικοινωνιών, τα φρούτα 
και λαχανικά, τα 
ηλεκτρονικά προϊόντα, οι 
µικρές οικιακές συσκευές, 
οι αθλητικές και 
ψυχαγωγικές υπηρεσίες, 
οι υπηρεσίες προσωπικής 
φροντίδας και τα βιβλία, 
τα περιοδικά και οι 
εφηµερίδες 
κατατάσσονται σε 
χαµηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της 
ΕΕ. 

Οι τρέχοντες τραπεζικοί 
λογαριασµοί, οι υπηρεσίες 
φυσικού αερίου και τα 
καύσιµα βρίσκονται όλα 
σε υψηλότερη θέση από 
την αντίστοιχη θέση τους 
στη συνολική κατάταξη 
της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες ηλεκτρικής 
ενέργειας, τα δάνεια και 
οι υποθήκες, τα είδη 
ένδυσης και υπόδησης, οι 
υπηρεσίες υδροδότησης, 
το κρέας, τα πακέτα 
διακοπών, οι 
οδοντιατρικές υπηρεσίες 
και οι υπηρεσίες κηδειών 
βρίσκονται όλα σε 
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υψηλότερη θέση από την 
αντίστοιχη θέση τους στη 
συνολική κατάταξη της 
ΕΕ. 

 


