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Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2010 

Οι επενδύσεις, τα ακίνητα και η πρόσβαση στο 
διαδίκτυο συγκαταλέγονται στις καταναλωτικές 
αγορές µε τη χαµηλότερη βαθµολογία 

Η αγορά «επενδύσεων, συντάξεων και κινητών αξιών», οι υπηρεσίες που 
αφορούν ακίνητα και η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου είναι οι τρεις αγορές 
που είναι πιθανότερο να απογοητεύσουν τους καταναλωτές στην ΕΕ, 
σύµφωνα µε τον πίνακα αποτελεσµάτων για τις καταναλωτικές αγορές για το 
φθινόπωρο του 2010, ο οποίος δηµοσιεύτηκε σήµερα. Μεταξύ των αγορών 
εµπορευµάτων, τη χαµηλότερη επίδοση είχαν η αγορά «µεταχειρισµένων 
αυτοκινήτων», η «ένδυση και η υπόδηση» και η αγορά κρέατος. Στην άλλη 
άκρη του φάσµατος, οι αεροπορικές εταιρείες εµφανίζουν καλά 
αποτελέσµατα παρά τις αναστατώσεις που προκλήθηκαν την άνοιξη του 
2010, ενώ οι καταναλωτές εκτιµούν επίσης τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 
αφορούν τον τοµέα του πολιτισµού. Ο πίνακας αποτελεσµάτων ταξινοµεί τις 
καταναλωτικές αγορές εξετάζοντας δείκτες όπως η συγκρισιµότητα, η 
εµπιστοσύνη των καταναλωτών, η ικανοποίηση, τα προβλήµατα και οι 
καταγγελίες των καταναλωτών, η ευκολία αλλαγής φορέα παροχής, οι τιµές 
κτλ. Σκοπός είναι να εντοπιστούν οι αγορές που εµφανίζουν τον µεγαλύτερο 
κίνδυνο δυσλειτουργίας, για µελέτες παρακολούθησης, οι οποίες θα 
αναλύσουν σε βάθος τα προβλήµατα και θα εντοπίσουν τις λύσεις που 
µπορούν να δοθούν µε τη χάραξη σχετικής πολιτικής. Για πρώτη φορά, ο 
πίνακας αποτελεσµάτων αξιολογεί 50 διαφορετικές αγορές – από τα τρόφιµα 
και τις οικιακές συσκευές έως την επισκευή αυτοκινήτων – σε όλες τις χώρες 
της ΕΕ.   

Ο Επίτροπος της ΕΕ αρµόδιος για θέµατα υγείας και καταναλωτικής πολιτικής, κ. 
John Dalli, δήλωσε: «Η µεγάλη υπόσχεση της ενιαίας αγοράς είναι αυτό που µπορεί 
να κάνει για  τους καταναλωτές, όσον αφορά τη µείωση των τιµών, την µεγαλύτερη 
προσφορά, τη διαφάνεια και την ικανοποίηση. Χάρη στον πίνακα αποτελεσµάτων 
µπορούµε να εντοπίσουµε τις αγορές εκείνες στις οποίες δεν φαίνεται να συµβαίνει 
κάτι τέτοιο». Και καταλήγει: «Τα επόµενα µέτρα που θα λάβουµε είναι να 
µελετήσουµε περισσότερο δύο αγορές, την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου και την 
αγορά κρέατος, και να ενθαρρύνουµε τις εθνικές αρχές να χρησιµοποιήσουν τα 
αποτελέσµατα στην εργασία τους». 

Ο πίνακας αποτελεσµάτων  
Ο πίνακας αποτελεσµάτων για τις καταναλωτικές αγορές βασίζεται σε µια έρευνα 
παρακολούθησης της αγοράς η οποία µετράει τις εµπειρίες και τις απόψεις που 
αναφέρουν οι καταναλωτές σε σχέση µε µια πρόσφατη αγορά που 
πραγµατοποίησαν σε κάθε µία από τις αγορές. Για πρώτη ορά το 2010 ο πίνακας 
παρέχει στοιχεία για 50 καταναλωτικές αγορές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 
περισσότερο από το 60% του προϋπολογισµού των νοικοκυριών.  
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Σκοπός του πίνακα αποτελεσµάτων είναι να εντοπιστούν οι αγορές που δεν είναι 
ενδεχοµένως ικανοποιητικές για τους καταναλωτές. Με  τον τρόπο αυτό 
παρέχονται καθοριστικής σηµασίας στοιχεία που δικαιολογούν την παρακολούθηση 
των σχετικών πολιτικών και εµπλουτίζεται το γενικότερο έργο παρακολούθησης που 
πραγµατοποιεί η Επιτροπή όσον αφορά τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.  

Η κατάταξη των βασικών αγορών βασίζεται σε µια συνολική βαθµολογία που 
απαρτίζεται από τους εξής δείκτες: 

- Ευκολία σύγκρισης αγαθών και υπηρεσιών. Οι αγορές στις οποίες, κατά την 
άποψη των καταναλωτών, είναι πιο δύσκολη η σύγκριση των προσφορών ήταν 
οι τράπεζες, οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (παροχή 
ύδατος, φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύµατος), οι υπηρεσίες που αφορούν 
τα ακίνητα και οι νοµικές υπηρεσίες (συµπεριλαµβανοµένων των λογιστικών 
και συµβολαιογραφικών υπηρεσιών). Η αγορά βιβλίων, περιοδικών και 
εφηµερίδων παρουσιάζει την µεγαλύτερη συγκρισιµότητα.  

- Εµπιστοσύνη των καταναλωτών στο γεγονός ότι οι λιανοπωλητές 
συµµορφώνονται µε τους καταναλωτικούς κανόνες: οι αγορές τις οποίες οι 
καταναλωτές εµπιστεύονται λιγότερο είναι οι επενδύσεις, οι συντάξεις και οι 
κινητές αξίες, τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα και οι υπηρεσίες που 
αφορούν τα ακίνητα. 

- Προβλήµατα και καταγγελίες. Οι αγορές στις οποίες οι καταναλωτές 
αντιµετώπισαν τα περισσότερα προβλήµατα είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
οι σιδηρόδροµοι, οι υπηρεσίες που αφορούν τα ακίνητα και οι επενδύσεις, 
οι συντάξεις και οι κινητές αξίες. Οι αγορές για τις οποίες υπήρξαν οι 
περισσότερες καταγγελίες είναι η κινητή τηλεφωνία, η πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, τα νέα αυτοκίνητα και οι τραπεζικοί τρεχούµενοι λογαριασµοί.  

- Γενική ικανοποίηση και προσδοκίες.  Σε γενικές γραµµές, το 57% των 
ευρωπαίων καταναλωτών πιστεύουν ότι οι αγορές ανταποκρίνονται στις 
αναµενόµενες προσδοκίες. Τα υψηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας εντοπίζονται 
στις αγορές επενδύσεων, συντάξεων και κινητών αξιών, ακινήτων και 
σιδηροδροµικών µεταφορών. Τα πολιτιστικά αγαθά και οι πολιτιστικές 
υπηρεσίες παρέχουν την µεγαλύτερη ικανοποίηση στους καταναλωτές της ΕΕ.  

Επιπλέον, ο πίνακας αποτελεσµάτων παρακολουθεί επίσης: 

- την ευκολία αλλαγής του φορέα παροχής υπηρεσιών καθώς και την 
πραγµατική συµπεριφορά όσον αφορά την αλλαγή παρόχων. Η αλλαγή 
θεωρείται πιο δύσκολη στον τοµέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, ενώ 
ακολουθούν οι τοµείς των επενδυτικών τραπεζικών υπηρεσιών, της 
παροχής φυσικού αερίου και των τραπεζικών δανείων.  

- Απόκλιση τιµών. Η τιµή είναι ένα από τα βασικότερα κριτήρια αγοράς για τους 
καταναλωτές και οι µεγαλύτερες αποκλίσεις τιµών στην ενιαία αγορά µπορεί να 
αποτελούν ένδειξη κερµατισµού. Ο πίνακας δείχνει σηµαντικές διαφορές τιµών 
στο σύνολο της ΕΕ. Οι διαφορές στις τιµές των υπηρεσιών είναι εν γένει πολύ 
µεγαλύτερες από τις διαφορές στις τιµές των αγαθών, και οι µεγαλύτερες  
αποκλίσεις εντοπίζονται στους τραπεζικούς τρεχούµενους λογαριασµούς και 
στις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

Οι απώλειες που έχουν υποστεί ορισµένοι ευρωπαίοι καταναλωτές, λόγω 
προβληµάτων τα οποία αποτέλεσαν αιτία καταγγελίας, εκτιµάται ότι ανέρχονται στο 
0,3% περίπου του ΑΕΠ της ΕΕ. Τα ποσά αυτά θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 
καλύτερα για την αγορά αποτελεσµατικών και καινοτοµικών αγαθών και 
υπηρεσιών, δίνοντας, µε αυτό τον τρόπο, στην οικονοµία της ΕΕ την ώθηση που 
τόσο χρειάζεται.  
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Τα κυριότερα ευρήµατα 
- Από την οπτική γωνία των καταναλωτών, τρεις αγορές υπηρεσιών εµφανίζουν 

σταθερά την χαµηλότερη επίδοση, ανεξάρτητα από το εάν λαµβάνεται υπόψη ή 
όχι το µέγεθος των χωρών της ΕΕ. Αυτές είναι η αγορά «επενδύσεων, 
συντάξεων και κινητών αξιών», οι υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα και η 
παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.  

- Οι τρεις αγορές αγαθών µε τη χειρότερη επίδοση ήταν οι εξής: τα 
µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, η ένδυση και η υπόδηση και η αγορά κρέατος (βλ. 
MEMO/10/514 για περισσότερες λεπτοµέρειες). 

- Η αγορά των «βιβλίων, περιοδικών και εφηµερίδων» καθώς και οι «πολιτιστικές 
και ψυχαγωγικές υπηρεσίες» συγκαταλέγονται µεταξύ των αγορών µε την 
καλύτερη βαθµολογία.  

- Οι καταναλωτές τοποθετούν τις αερογραµµές στο 50 % των αγορών που 
εµφανίζει τις καλύτερες επιδόσεις, πάνω από άλλες υπηρεσίες µεταφορών και, 
µάλιστα, σε µια πολύ δύσκολη εποχή για τον κλάδο.   

Τα επόµενα βήµατα 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δροµολογήσει δύο µελέτες αγοράς ώστε να διερευνήσει 
ενδελεχώς τις αιτίες στις οποίες οφείλονται τα ευρήµατα και για να προτείνει λύσεις 
µέσω της χάραξης πολιτικής. Οι αγορές οι οποίες θα αναλυθούν είναι οι εξής: 

- Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία είναι η τρίτη κατά σειρά αγορά µε 
τη χειρότερη βαθµολογία στην γενική κατηγορία και η αγορά µε το υψηλότερο 
ποσοστό καταναλωτών που αντιµετώπισαν προβλήµατα και µε τιµές που 
παρουσιάζουν µεγάλη απόκλιση µεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η πρόσβαση στο 
διαδίκτυο είναι καθοριστικής σηµασίας για την ψηφιακή ένταξη και τη 
διαµόρφωση µιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς. 

- Η αγορά κρέατος, µία από τις αγορές αγαθών µε τη χαµηλότερη βαθµολογία. 
Το κρέας αποτελεί επίσης ένα προϊόν που αγοράζεται συχνά και αντιστοιχεί σε 
µεγάλο ποσοστό των προϋπολογισµών των καταναλωτών.  

Για το πλήρες κείµενο του πίνακα αποτελεσµάτων: 
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#4CMS 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/514&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#4CMS

