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Συνοπτική παρουσίαση

Η παρούσα µελέτη συγκρίνει τη νοµοθεσία, τους κανόνες και τους κώδικες
πρακτικής που διέπουν την άσκηση διαφόρων επαγγελµάτων στα διάφορα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης..

 Τα επαγγέλµατα που καλύπτει η µελέτη ανήκουν στον τοµέα των νοµικών
υπηρεσιών (δικηγόροι και συµβολαιογράφοι), της λογιστικής (λογιστές,
ελεγκτές και σύµβουλοι φορολογικών θεµάτων) καθώς και των
φαρµακευτικών υπηρεσιών (φαρµακοποιοί)

Παρότι υπάρχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο για την κανονιστική ρύθµιση, ιδίως
όσον αφορά την αυτο-ρύθµιση των ελεύθερων επαγγελµάτων, οι
περισσότερες µελέτες µέχρι στιγµής είχαν ως αντικείµενο τη σύγκριση της
κατάστασης που επικρατεί στις διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ.  ∆ιακρίνουµε
µεταξύ θεωριών που προσφέρουν απαντήσεις στο ερώτηµα «προς τι η
κανονιστική ρύθµιση των ελευθέρων επαγγελµάτων;» και εκείνων που
προσφέρουν απαντήσεις στο ερώτηµα «για ποιο λόγο υπάρχει συχνά
υπερβολική κανονιστική ρύθµιση;» Η διάκριση αυτή γίνεται επειδή ναι µεν
υπάρχει συγκεκριµένη κανονιστική βάση και για τις τέσσερις κατηγορίες
ελευθέρων επαγγελµάτων σε όλα τα κράτη µέλη, αλλά το πεδίο εφαρµογής
και η ένταση των κανονιστικών ρυθµίσεων παρουσιάζει µεγάλη
ποικιλοµορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό οδηγεί στα βασικά ερευνητικά ερωτήµατα τα οποία πραγµατεύεται η
µελέτη και ιδίως το ερώτηµα του σε ποιο βαθµό και σε ποιους τοµείς διαφέρει
η κανονιστική ρύθµιση από χώρα σε χώρα και, συγκεκριµένα, ποιες είναι οι
οικονοµικές επιπτώσεις της ρύθµισης στα κράτη µέλη. Η µελέτη ακολουθεί
µια συγκριτική προσέγγιση µε βάση υφιστάµενες πληροφορίες που
παρασχέθηκαν για την πραγµατοποίησή της όσον αφορά τα ελεύθερα
επαγγέλµατα στα κράτη µέλη. ∆εδοµένου ότι δεν υπήρχαν επαρκή βασικά
στοιχεία όσον αφορά τις κανονιστικές ρυθµίσεις ή τον αντίκτυπό τους,
εστάλησαν ερωτηµατολόγια στους επαγγελµατικούς φορείς όλων των
επαγγελµατικών κλάδων που καλύπτει η µελέτη, σε όλα τα κράτη µέλη,
καθώς και στους αντίστοιχους φορείς που εκπροσωπούν τα ελεύθερα
επαγγέλµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ορισµένες αρµόδιες κρατικές
υπηρεσίες. Τα ερωτηµατολόγια απέβλεπαν στη συγκέντρωση λεπτοµερών



στοιχείων όσον αφορά τη ρύθµιση της εισόδου και της συµπεριφοράς στην
αγορά και τις πρόσφατες αλλαγές στις κανονιστικές ρυθµίσεις, καθώς και στη
συγκέντρωση βασικών οικονοµικών στοιχείων σχετικά µε την αγορά κάθε
επαγγέλµατος. Επιπλέον, στο δεύτερο µέρος της έκθεσης περιλαµβάνονται
17 περιπτωσιολογικές µελέτες στις οποίες αναφέρονται µε λεπτοµέρειες τα
κανονιστικά και τα οικονοµικά χαρακτηριστικά συγκεκριµένων επαγγελµάτων
σε συγκεκριµένα κράτη µέλη.

Η συγκριτική ανάλυση απαιτεί συγκρίσιµα δεδοµένα: όσον αφορά τις

κανονιστικές ρυθµίσεις αυτό επιτεύχθηκε µε την ανάπτυξη ειδικών

κανονιστικών δεικτών, ενώ όσον αφορά την κατάσταση των αγορών, κύρια

πηγή δεδοµένων υπήρξε η Ευρωστάτ και, στις περιπτώσεις που υπήρχε

συµβατότητα, οι στατιστικές υπηρεσίες των κρατών µελών. Τα δεδοµένα

περιορίζονται συνήθως στον όγκο των δραστηριοτήτων και την απασχόληση

(ελευθέρων επαγγελµατιών και γενικότερα) Άλλα συναφή οικονοµικά

δεδοµένα περιλαµβάνουν τιµές, δαπάνες και έσοδα. Η απόκτηση στοιχείων

ως προς τις µεταβλητές αυτές για µία, έστω, χώρα παρουσιάζει πολλές

δυσκολίες µεταξύ των οποίων η µη διαθεσιµότητα των στοιχείων αυτών κατά

χρονολογική σειρά (ή, στις περισσότερες περιπτώσεις, η πλήρης ανυπαρξία

τους) και το γεγονός ότι συχνά δεν επιτρέπεται η δηµοσίευσή τους.  Παρά

ταύτα, η µελέτη κατάφερε να αποδείξει την ύπαρξη τάσεων στους τοµείς

αυτούς, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία.

Η µελέτη των συστηµάτων κανονιστικής ρύθµισης για τα ελεύθερα
επαγγέλµατα στα κράτη µέλη διακρίνει µεταξύ δύο µεγάλων κατηγοριών
κανονιστικών ρυθµίσεων: ρύθµιση της εισόδου στην αγορά και ρύθµιση της
«συµπεριφοράς στην αγορά».Τυπικές ρυθµίσεις εισόδου στην αγορά είναι τα
απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα (επίσηµα πιστοποιητικά όπως πτυχία
πανεπιστηµίου, η διάρκεια άσκησης του επαγγέλµατος ή/και επαγγελµατικές
εξετάσεις), η εγγραφή ή συµµετοχή σε επαγγελµατικό φορέα, κανόνες περί
τοµέων περιορισµένης πρόσβασης (ήτοι αποκλειστικό δικαίωµα παροχής
συγκεκριµένων υπηρεσιών ή αγαθών για ένα ή, ενίοτε, περισσότερα
επαγγέλµατα) και σε ορισµένες περιπτώσεις, ο έλεγχος των οικονοµικών
αναγκών. Τυπικές ρυθµίσεις της συµπεριφοράς είναι η ρύθµιση των τιµών και
αµοιβών (πάγιες τιµές, ελάχιστες ή/και ανώτατες τιµές κλπ), η ρύθµιση της
διαφήµισης και του µάρκετινγκ, η ρύθµιση του τόπου εγκατάστασης και του



φάσµατος των παρεχόµενων υπηρεσιών (γεωγραφικοί περιορισµοί στην
παροχή υπηρεσιών, περιορισµοί στην ίδρυση υποκαταστηµάτων),
περιορισµοί στη διεπαγγελµατική συνεργασία ή περιορισµοί όσον αφορά τη
νοµική µορφή (π.χ. αν επιτρέπεται η σύσταση εταιρείας και υπό ποίες
προϋποθέσεις).

Για την απλούστευση της αρκετά πολύπλοκης κατάστασης όσον αφορά τα
διάφορα είδη κανονιστικών ρυθµίσεων που ισχύουν για τα διάφορα
επαγγέλµατα σε κάθε χώρα, υπολογίσθηκε ανά κατηγορία ελευθέρων
επαγγελµάτων και ανά κράτος µέλος ένας δείκτης κανονιστικής ρύθµισης
τόσο για την είσοδο όσο και για τη συµπεριφορά στην αγορά. Στη συνέχεια οι
διάφοροι δείκτες εισόδου και συµπεριφοράς στην αγορά συνδυάσθηκαν σε
έναν γενικό δείκτη κανονιστικής ρύθµισης για κάθε κατηγορία ελευθέρων
επαγγελµάτων. Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαµβάνει τους συνολικούς
δείκτες κανονιστικής ρύθµισης για όλους τους τοµείς ελευθέρων
επαγγελµάτων για τους οποίους έγιναν οι σχετικοί υπολογισµοί (Σηµείωση:
εξαιρουµένων των συµβολαιογράφων).

Όσο περισσότερες κανονιστικές ρυθµίσεις υπάρχουν (ένταση ρύθµισης) τόσο
υψηλότερος ο δείκτης (εντός µιας κλίµακας από το 0 έως το 12).  Όλοι οι
δείκτες κανονιστικής ρύθµισης µε τιµή 5 και άνω παρουσιάζονται σε µαύρο
φόντο, οι δείκτες µεταξύ 2,5 και 4,9 σε γκρίζο φόντο και οι δείκτες κάτω του
2,5 σε λευκό φόντο.

Χώρες µε υψηλά επίπεδα κανονιστικής έντασης είναι η Αυστρία, η Ιταλία, το
Λουξεµβούργο και, µε ορισµένες εξαιρέσεις στον τοµέα των τεχνικών
υπηρεσιών, η Γερµανία και η Γαλλία (και, ενδεχοµένως, και η Ελλάδα). Το
Βέλγιο, η Ισπανία (και, ενδεχοµένως, η Πορτογαλία) φαίνεται ότι ανήκουν στη
µεσαία κατηγορία ενώ το Ηνωµένο Βασίλειο, η Σουηδία (µε εξαίρεση τους
φαρµακοποιούς), οι Κάτω Χώρες, η Ιρλανδία, η Φινλανδία και η ∆ανία (η
τελευταία πάλι µε εξαίρεση τους φαρµακοποιούς) χαρακτηρίζονται από
µάλλον φιλελεύθερα ρυθµιστικά καθεστώτα (τουλάχιστον από συγκριτική
άποψη, εντός της ΕΕ).

Συνολικοί δείκτες κανονιστικής ρύθµισης του IHS για τα διάφορα
ελεύθερα επαγγέλµατα



Λογιστές
Νοµικά
επαγγέλµ
ατα

Αρχιτέκτ
ονες Μηχανικοί Φαρµακοποιοί

Αυστρία 6.2 7.3 5.1 5 7.3

Βέλγιο 6.3 4.6 3.9 1.2 5.4

∆ανία 2.8 3.0 0 0 5.9

Φινλανδία 3.5 0.3 1.4 1.3 7.0

Γαλλία 5.8 6.6 3.1 0 7.3

Γερµανία 6.1 6.5 4.5 7.4 5.7

Ελλάδα 5.1 9.5 δ.υ. δ.υ. 8.9

Ιρλανδία 3.0 4.5 0 0 2.7

Ιταλία 5.1 6.4 6.2 6.4 8.4

Λουξεµβούργο 5 6.6 5.3 5.3 7.9

Κάτω Χώρες 4.5 3.9 0 1.5 3.0

Πορτογαλία δ.υ. 5.7 2.8 δ.υ. 8

Ισπανία 3.4 6.5 4.0 3.2 7.5

Σουηδία 3.3 2.4 0 0 12

Ηνωµένο
Βασίλειο

3.0 4.0 0 0 4.1

Όσον αφορά τους διάφορους επαγγελµατικούς τοµείς οι
εκτενέστερες/περιοριστικότερες κανονιστικές ρυθµίσεις αφορούν τα
φαρµακεία/φαρµακοποιούς.  Μόνον η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες και το
Ηνωµένο Βασίλειο έχουν συγκριτικά χαµηλούς δείκτες κανονιστικής
ρύθµισης. Στον τοµέα των αρχιτεκτόνων και ιδίως των µηχανικών η
κατάσταση είναι µάλλον διχασµένη: όσον αφορά την είσοδο στην αγορά
ορισµένες χώρες εφαρµόζουν πολύ περιοριστικά µοντέλα χορήγησης αδειών
(ιδίως στην Αυστρία, τη Γερµανία, την Ιταλία και το Λουξεµβούργο) σε άλλες
χώρες, όµως, εφαρµόζεται βασικά η πιστοποίηση για την άσκηση ελεύθερων
επαγγελµάτων χωρίς ή µε πολύ περιορισµένα αποκλειστικά καθήκοντα (π.χ.
Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες, Φινλανδία, ∆ανία). Στις
περισσότερες χώρες, οι ρυθµίσεις όσον αφορά τη συµπεριφορά για τους
αρχιτέκτονες και µηχανικούς είναι λιγότερο περιοριστικές σε σχέση µε άλλες
κατηγορίες επαγγελµάτων. Αυτό ισχύει ακόµη και στις περιπτώσεις που
υπάρχουν υψηλά επίπεδα κανονιστικής ρύθµισης όσον αφορά την είσοδο
στην αγορά. Στον κλάδο των νοµικών υπηρεσιών (δικηγόροι) παρατηρούνται
όλες οι διαβαθµίσεις κανονιστικής ρύθµισης όσον αφορά την είσοδο στην
αγορά. Το ίδιο ισχύει για τη ρύθµιση της συµπεριφοράς. Αυτό έχει ως
συνέπεια µεγάλη διαφοροποίηση στους γενικούς δείκτες κανονιστικής
ρύθµισης: από πολύ χαµηλά επίπεδα (Σουηδία, Φινλανδία) έως πολύ υψηλά
(Ελλάδα, Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Γερµανία και άλλοι). Όσον αφορά τις
υπηρεσίες λογιστικής, σε όλες τις χώρες, η είσοδος στην αγορά περιλαµβάνει



ορισµένα χαρακτηριστικά του µοντέλου της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος,
αλλά το πεδίο των αποκλειστικών δικαιωµάτων παροχής υπηρεσιών διαφέρει
πολύ από χώρα σε χώρα. Το ίδιο ισχύει και για τα απαιτούµενα προσόντα,
αλλά σε µικρότερο βαθµό. Αν ληφθούν υπόψη και οι διαφορές στον βαθµό
της κανονιστικής ρύθµισης της συµπεριφοράς προκύπτει µάλλον υψηλά
επίπεδα κανονιστικής ρύθµισης π.χ. στο Βέλγιο, στην Αυστρία, στη Γερµανία,
την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και το Λουξεµβούργο. Σε όλες τις άλλες
χώρες τα επίπεδα κανονιστικής ρύθµισης είναι µεσαίας κατηγορίας.
Ενδιαφέρον είναι ότι υψηλά επίπεδα κανονιστικής ρύθµισης στα λογιστικά
επαγγέλµατα πολύ συχνά συνοδεύονται από ανάλογες δοµές στα νοµικά
επαγγέλµατα (δικηγόροι).

Εκτός από τη γενικότερη επισκόπηση των κανονιστικών συστηµάτων για τα
ελεύθερα επαγγέλµατα σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
µελέτη περιλαµβάνει και αναλυτικές περιπτωσιολογικές µελέτες για κάθε
επάγγελµα. Πρόκειται για ένα µίγµα χωρών µε χαµηλά και υψηλά επίπεδα
κανονιστικής ρύθµισης. Κάθε υποοµάδα περιλαµβάνει τα εξής κράτη µέλη
ανά κατηγορία επαγγέλµατος: για τις νοµικές υπηρεσίες (δικηγόροι,
συµβολαιογράφοι)  - ∆ανία, ΗΒ/Αγγλία και Ουαλία, Ιταλία, Γερµανία και
Γαλλία·  για τις λογιστικές υπηρεσίες (λογιστές, ελεγκτές και φορολογικοί
σύµβουλοι) � Ιταλία, Κάτω Χώρες, Γερµανία, Γαλλία· για τεχνικές υπηρεσίες
(αρχιτέκτονες και µηχανικοί) � Αυστρία, Φινλανδία, Γαλλία, Ισπανία και για τις
φαρµακευτικές υπηρεσίες (φαρµακοποιοί) � Ιρλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία
και Γερµανία.

Στόχος των περιπτωσιολογικών µελετών είναι όχι µόνο η ανάλυση της
λειτουργικότητας των διαφόρων τύπων κανονιστικών καθεστώτων αλλά και η
διαπίστωση και ο σχολιασµός των τάσεων που παρατηρούνται στο πεδίο της
κανονιστικής µεταρρύθµισης.  Αυτό που είναι φανερό, από την άποψη αυτή,
είναι ένας µεγάλος βαθµός «σταθερότητας συστήµατος». Στο πλαίσιο αυτό
διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει καµία πλήρης αλλαγή συστήµατος (από το
σύστηµα της χορήγησης αδειών στο σύστηµα της πιστοποίησης ή
αντίστροφα) και ότι σπάνια επιτρέπεται σε άλλους παρόχους υπηρεσιών να
παράσχουν υπηρεσίες τις οποίες, κατά κανόνα, παρέχουν κατ�
αποκλειστικότητα ένα ή περισσότερα επαγγέλµατα. Ωστόσο, παρατηρούνται
συχνές αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου, στον τοµέα της ρύθµισης της
συµπεριφοράς στην αγορά. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, οι αλλαγές
αυτές λαµβάνουν τη µορφή της ελευθέρωσης της αγοράς (π.χ. όσον αφορά
τον καθορισµό των τιµών, τη διαφήµιση, τη νοµική µορφή, την
διεπαγγελµατική συνεργασία).  Η ελευθέρωση αυτή σπάνια συνοδεύεται από



τη θέσπιση αυστηρότερων ρυθµίσεων όσον αφορά την είσοδο στην αγορά.
Εκτός από τις παραδοσιακές, σχετικά «αµυντικές» µορφές κανονιστικής
ρύθµισης (για την είσοδο και τη συµπεριφορά στην αγορά) σε ορισµένες
χώρες (αλλά όχι σε όλες) παρατηρείται µια τάση για περισσότερο
προληπτικές µορφές προστασίας του καταναλωτή και διαχείρισης της
ποιότητας, πράγµα το οποίο σηµαίνει λιγότερες αντιανταγωνιστικές
συνέπειες. Τα τελευταία χρόνια, σε αρκετές χώρες π.χ. κατέστη υποχρεωτική
η ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης για διάφορα επαγγέλµατα (ή, στις
περιπτώσεις που ήδη υπήρχε, διευρύνθηκε). Άλλα παραδείγµατα είναι η
εισαγωγή της υποχρεωτικής συνεχούς επιµόρφωσης, οι διευκολύνσεις για
εξειδίκευση ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, ειδικά προαιρετικά συστήµατα
πιστοποίησης ή/και αξιολόγησης των επιδόσεων.

Η έκθεση παρέχει επίσης µια ανάλυση των επιδόσεων στον τοµέα των
επαγγελµατικών υπηρεσιών. Οι πίνακες κατανοµής βασικών δεικτών (ανά
χώρα και επάγγελµα), όπως η πυκνότητα επαγγελµατιών (ανά εκατοµµύριο
πληθυσµού), ο κύκλος εργασιών κατά κεφαλή και ανά άτοµο
δραστηριοποιούµενο στον κλάδο (προσαρµοσµένου βάσει των τιµών και το
ύψος του ΑΕΠ) αξιολογούνται για να διαπιστωθούν τα επίπεδα υψηλής,
µεσαίας και χαµηλής σχετικής απόδοσης. Τα επίπεδα απόδοσης σε όρους
αποτελεσµάτων συγκρίνονται µε τον βαθµό κανονιστικής ρύθµισης σε κάθε
χώρα και επαγγελµατικό κλάδο σύµφωνα µε τους δείκτες κανονιστικής
ρύθµισης. Από την ανάλυση και αξιολόγηση των νοµικών, λογιστικών,
τεχνικών και φαρµακευτικών επαγγελµατικών υπηρεσιών διαφάνηκαν
ορισµένες τάσεις οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:

� Σχετικά υψηλά επίπεδα κύκλου εργασιών από έσοδα (αµοιβές) σε
σύγκριση µε τον αριθµό των ενεργών επαγγελµατιών σε χώρες µε
υψηλά επίπεδα κανονιστικής ρύθµισης (συµπεριφορά και είσοδος
στην αγορά). Ο όγκος των δραστηριοτήτων ανά επαγγελµατία
ενδέχεται να συνδέεται, έµµεσα, µε την ύπαρξη υπερβολικών κερδών
(σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα όταν ο ανταγωνισµός είναι λιγότερο
περιορισµένος, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριµένα δεδοµένα ως προς
τα κέρδη. Αυτό, φαίνεται απίθανο να οφείλεται στην ύπαρξη
διαφορετικών τεχνολογιών ή σε άλλους παράγοντες ικανούς να
αυξήσουν την παραγωγικότητα.

� Χαµηλά επίπεδα κύκλου εργασιών από έσοδα (αµοιβές) �µόνον σε
ευθέως ανάλογη σχέση µε τον αριθµό των ενεργών επαγγελµατιών -
σε χώρες µε χαµηλά επίπεδα κανονιστικής ρύθµισης (συµπεριφορά



και είσοδος στην αγορά). Αυτό ισχύει και για επαγγέλµατα και χώρες
όπου το γενικό επίπεδο δραστηριοτήτων είναι στην ουσία υψηλότερο.
Από αυτό, είναι συνάγεται το συµπέρασµα ότι η ύπαρξη χαµηλών
επιπέδων κανονιστικής ρύθµισης δεν αποτελεί εµπόδιο στη
δηµιουργία πλούτου, αλλά αντίθετα λειτουργεί ως κίνητρο.

� Τάση για «ανακατατάξεις» στα επαγγέλµατα και στις χώρες µε χαµηλά
επίπεδα κανονιστικής ρύθµισης, οι οποίες επιτρέπουν τον σχηµατισµό
µεγαλύτερων επιχειρηµατικών µονάδων. Στα επαγγέλµατα που
µελετήθηκαν, αυτό δεν συνδέεται µε ένα υψηλότερο του συνήθους
επίπεδο δραστηριοτήτων (όγκος κατά κεφαλή) ούτε µε υψηλή
συγκέντρωση στην αγορά, εκτός από τον κλάδο των λογιστικών
υπηρεσιών.

� Αντιστρόφως ανάλογη σχέση µεταξύ βαθµού κανονιστικής ρύθµισης
και παραγωγικότητας στην περίπτωση των νοµικών, λογιστικών και
τεχνικών υπηρεσιών. ∆εδοµένου ότι η χρησιµοποίηση του όγκου
δραστηριοτήτων ως µέτρου δεν λαµβάνει υπόψη τις διαφορές στα
επίπεδα τιµών και τα συνολικά επίπεδα παραγωγής και δεδοµένου ότι
ούτε οι τεχνολογικές διαφορές µεταξύ χωρών ούτε τα χαµηλότερα
επίπεδα απασχόλησης συνιστούν, κατά τα φαινόµενα, αποφασιστικό
παράγοντα για αυξηµένη παραγωγικότητα στην προκειµένη
περίπτωση, η αντιστρόφως ανάλογη αυτή σχέση ενδέχεται να
οφείλεται σε ανεπαρκή δυνητική παραγωγή στις χώρες και τα
επαγγέλµατα µε υψηλά επίπεδα κανονιστικής ρύθµισης.

Επισηµαίνεται ότι επιπτώσεις όπως αυτές που περιγράφονται παραπάνω,
δεν οφείλονται αυτοµάτως στην κανονιστική ρύθµιση. Ωστόσο, η ύπαρξη
ορισµένων τύπων περιοριστικής αντιανταγωνιστικής ρύθµισης αναµφίβολα
τρέφει την ιδέα ότι τέτοιες κανονιστικές δοµές µπορούν να χρησιµοποιηθούν
και σε πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιούνται από τα επαγγέλµατα για την
απόκτηση οικονοµικών αποτελεσµάτων που είναι υπέρ αυτών αλλά
αντιτίθενται στις ανάγκες και στα συµφέροντα των καταναλωτών εν γένει.

Τα εµπειρικά αυτά συµπεράσµατα ανταποκρίνονται στις προβλέψεις των
θεωριών περί «ιδιωτικών συµφερόντων», ιδίως για τα θέµατα που κατά τους
οικονοµολόγους άπτονται της «αναζήτησης εισοδηµάτων» [rent-seeking].
Μολονότι απαιτείται λεπτοµερέστερη οικονοµική ανάλυση για να µετρηθεί η
βαρύτητα των επιπτώσεων αυτών και να αξιολογηθούν από στατιστική
άποψη � τα στοιχεία για µια τέτοια ανάλυση δεν είναι διαθέσιµα επί του



παρόντος � µπορούµε, τουλάχιστον να θεωρήσουµε τις επιπτώσεις αυτές ως
κάτι παραπάνω από απλές υποθέσεις εργασίας.

Από τα διαθέσιµα στοιχεία είναι αδύνατο να υπολογιστεί ο αντίκτυπος των
διαφορών µεταξύ κανονιστικών καθεστώτων στην ποιότητα των υπηρεσιών
που παρέχονται στους καταναλωτές, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις διάλυσης
της αγοράς στα κράτη µέλη όπου διαπιστώθηκαν χαµηλότερα επίπεδα
κανονιστικής ρύθµισης. Συνεπώς, δεν υφίσταται λόγος αµφισβήτησης της
υψηλής ποιότητας και των θεµελιωδών αξιών των παρεχόµενων
επαγγελµατικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως χαµηλών ή υψηλών επιπέδων
κανονιστικής ρύθµισης.

Παρά ταύτα, αν υποτεθεί ότι υπάρχει εύλογη οµοιογένεια στην ποιότητα των
υπηρεσιών που µελετήσαµε και παρά τις πρόσφατες τάσεις ελευθέρωσης
των αγορών, τα διαθέσιµα εµπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι, σε πολλά κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως σε εκείνα µε περιοριστικά ρυθµιστικά
καθεστώτα, εξαιτίας των κανονιστικών ρυθµίσεων, τα αποτελέσµατα είναι
κατώτερα από τα δυνάµενα να επιτευχθούν για το σύνολο της οικονοµίας (και
για τους καταναλωτές, συγκεκριµένα) και µάλιστα σε διαφορετικό βαθµό για
τα νοµικά, λογιστικά, τεχνικά και φαρµακευτικά επαγγέλµατα.

Από την µελέτη, οδηγούµεθα στο γενικό συµπέρασµα ότι οι στρατηγικές
χαµηλών επιπέδων κανονιστικής ρύθµισης που είναι αποτελεσµατικές σε ένα
κράτος µέλος θα µπορούσαν να αποδειχθούν εξίσου αποτελεσµατικές σε
άλλα κράτη µέλη χωρίς να µειωθεί η ποιότητα των παρεχόµενων
επαγγελµατικών υπηρεσιών µε απώτερο αποτέλεσµα να ωφεληθούν οι
καταναλωτές.
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