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ΚΥΡΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Εφαρµογή του νοµικού πλαισίου της εσωτερικής αγοράς
� Το έλλειµµα µεταφοράς νοµοθεσίας µειώθηκε σηµαντικά από 21,4% το 1992 σε 2,1% σήµερα. Ωστόσο,

το τελευταίο αυτό αποτέλεσµα συνιστά αύξηση σε σχέση µε το προ εξαµήνου έλλειµµα που ανερχόταν
µόλις σε 1,8%.

� Μόνο 5 κράτη µέλη (Σουηδία, Φινλανδία, ∆ανία, Κάτω Χώρες και Ηνωµένο Βασίλειο) έχουν ήδη
επιτύχει το στόχο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για µέγιστο έλλειµµα µεταφοράς νοµοθεσίας 1,5% έως
την άνοιξη του 2003. Το έλλειµµα µεταφοράς νοµοθεσίας 3 κρατών µελών (Γαλλία, Ελλάδα,
Πορτογαλία) είναι υπερδιπλάσιο του στόχου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.

� Η Φινλανδία είναι το µόνο κράτος µέλος που έχει επιτύχει ήδη τον άλλο στόχο του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου, σχετικά µε τη µεταφορά όλων των οδηγιών των οποίων η µεταφορά έχει καθυστερήσει για
περισσότερα από δύο χρόνια. Τέσσερα κράτη µέλη (Γαλλία, Γερµανία, Λουξεµβούργο, Ελλάδα) πρέπει
να µεταφέρουν 10 ή περισσότερες «παλαιές» οδηγίες εντός του επόµενου εξαµήνου προκειµένου να
επιτύχουν το στόχο.

� Ο συνολικός αριθµός διαδικασιών για παράβαση των κανόνων εσωτερικής αγοράς παραµένει υψηλός,
καθώς οι εκκρεµείς υποθέσεις φθάνουν τις 1.500. Η Γαλλία και η Ιταλία συνεχίζουν να παρουσιάζουν τις
χειρότερες επιδόσεις, καθώς οι σε βάρος τους διαδικασίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 30% του
συνόλου.

� Μόνο η ∆ανία, σε αντίθεση µε τα περισσότερα από τα άλλα κράτη µέλη, πέτυχε τη µείωση κατά 10% ή
και περισσότερο του αριθµού των σε βάρος της διαδικασιών για παράβαση για µη ορθή εφαρµογή
νοµοθεσίας, όπως απαιτείται από την επισκόπηση 2002 της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά της
Επιτροπής. Για την επίλυση περισσότερων από τις µισές υποθέσεις απαιτούνται περισσότερα από 2
χρόνια – γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι, όπου αυτό είναι δυνατό, πρέπει να επιλέγονται άλλα µέσα.

� Συγκριτικά µε την προηγούµενη δεκαετία, η τυποποίηση σήµερα λαµβάνει χώρα κυρίως σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και σε πολύ µεγάλο βαθµό (άνω του 80%) γίνεται µε πρωτοβουλία της βιοµηχανίας. Σε
αρκετούς τοµείς τυποποίησης, πρόβληµα εξακολουθούν να αποτελούν τα µεγάλα χρονικά διαστήµατα
που απαιτούνται για την ανάπτυξη των προτύπων.

∆έκα χρόνια εσωτερικής αγοράς χωρίς σύνορα. Απόψεις ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
και ευρωπαίων πολιτών
� Από την έρευνα στις επιχειρήσεις προκύπτει ότι, παρότι πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε

πολλούς διαφορετικούς τοµείς έχουν επωφεληθεί από την εσωτερική αγορά, τον µεγαλύτερο
ενθουσιασµό επιδεικνύουν οι εξαγωγικές εταιρείες που πιστεύουν ότι επωφελήθηκαν περισσότερο. Σε
ποσοστό 76%, οι εταιρείες που εξάγουν σε έξι ή περισσότερα άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έκριναν θετικό τον αντίκτυπο της εσωτερικής αγοράς στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες.
Ποσοστό πλέον του 60% αυτών των εταιρειών δήλωσε ότι η εσωτερική αγορά συνέβαλε στην επιτυχία
τους στον τοµέα των εξαγωγών και περίπου 37% φρονεί ότι συνέβαλε στην αύξηση των κερδών τους.

� Ποσοστό εταιρειών µεγαλύτερο του 80% φρονεί ότι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς
πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο µέλλον.

� Από την έρευνα σε πολίτες προκύπτει ότι ποσοστό 80% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η εσωτερική αγορά
είχε θετικές επιπτώσεις στη διαθεσιµότητα προϊόντων, 67% στην ποιότητα των προϊόντων και 41% στις
τιµές. Το 76% των πολιτών δέχθηκε µε ικανοποίηση τον αυξηµένο ανταγωνισµό - αποτέλεσµα της
εσωτερικής αγοράς - σε τοµείς όπως οι µεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, οι τραπεζικές ή ασφαλιστικές
υπηρεσίες.

� Πλέον του 50% των πολιτών θα ενδιαφερόταν να αγοράσει αγαθά εκτός των συνόρων του κράτους
µέλους τους, αλλά ο κύριος ανασταλτικός παράγοντας είναι τα έξοδα ταξιδιού, ο απαιτούµενος χρόνος, η
εξυπηρέτηση µετά την πώληση και τα γλωσσικά εµπόδια.

∆είκτης εσωτερικής αγοράς 1992 - 2002
� Ένας ειδικά διαµορφωµένος δείκτης εσωτερικής αγοράς δείχνει σηµαντική πρόοδο στη λειτουργία της

εσωτερικής αγοράς την τελευταία δεκαετία (αύξηση από 100 σε 143). Ο δείκτης για τη Φινλανδία,
Ισπανία, Ιταλία, Σουηδία και Αυστρία παρουσίασε σηµαντική αύξηση σε σχέση µε τον δείκτη σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, θα έχει ολοκληρωθεί µία δεκαετία λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εσωτερική αγορά αποτελεί ένα από τα
σηµαντικότερα επιτεύγµατα της Ένωσης. Ωστόσο, ίσως λόγω της χρονολογίας-ορόσηµου
1992, κάποιοι φαίνεται να πιστεύουν ότι η εσωτερική αγορά έχει εδώ και καιρό
ολοκληρωθεί, κάτι που απέχει πολύ από την αλήθεια.

Η εσωτερική αγορά δεν θα «ολοκληρωθεί» ποτέ. Η προσπάθεια µεγιστοποίησης της
επίδοσής της αποτελεί δυναµική διαδικασία. Έπειτα από 10 χρόνια εξακολουθούν να
υπάρχουν κενά που πρέπει να καλυφθούν και εµπόδια που πρέπει να αρθούν, επί
παραδείγµατι στον τοµέα της φορολογίας ή των υπηρεσιών. Υπάρχει επίσης η πρόκληση
της τεχνολογικής προόδου που απαιτεί συνεχή επανεξέταση και, όπου απαιτείται,
ενηµέρωση του νοµοθετικού πλαισίου της εσωτερικής αγοράς, καθώς και η συνεχής
πρόκληση της εξασφάλισης της αποτελεσµατικής και έγκαιρης µεταφοράς της νοµοθεσίας
και της ποιότητας της εφαρµογής της.

Το συµπέρασµα εποµένως είναι ότι η εσωτερική αγορά λειτουργεί, αλλά µπορεί και
πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς προκειµένου να τηρήσει τις υποσχέσεις της. Η ενιαία
ανοικτή αγορά – υποστηριζόµενη από το ενιαίο νόµισµα – παρέχει την ουσιαστική βάση
για µελλοντική οικονοµική ανάπτυξη στην Κοινότητα. Η συνεχιζόµενη πρόοδος προς την
άρση των υπολοίπων εµποδίων στην εσωτερική αγορά και την αποτελεσµατική της
λειτουργία πρέπει να παραµείνει εξίσου σηµαντική προτεραιότητα σήµερα όπως και πριν
από µία δεκαετία.

Ο παρών πίνακας αποτελεσµάτων κάνει αναδροµή σε κάποια από τα επιτεύγµατα των
τελευταίων 10 ετών1, ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιδόσεις των κρατών µελών σε σχέση µε
την εσωτερική αγορά. Σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος όσον αφορά τη µείωση των
καθυστερήσεων µεταφοράς της νοµοθεσίας, παρότι αυτή η θετική τάση διεκόπη
πρόσφατα. Η εφαρµογή των κανόνων στην πράξη παραµένει πρόβληµα. Υπάρχουν
περίπου 1.500 εκκρεµείς διαδικασίες για παράβαση, η επίλυση των περισσότερων από τις
οποίες απαιτεί πολύ χρόνο.

Ο πίνακας αποτελεσµάτων περιέχει επίσης σύνοψη των κύριων αποτελεσµάτων έρευνας
που χρηµατοδοτήθηκε από την Επιτροπή σχετικά µε τις απόψεις επιχειρήσεων και
πολιτών για την εσωτερική αγορά σήµερα σε σύγκριση µία δεκαετία πριν. Τα
αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά. Τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς αναγνωρίζονται
ευρέως. Η µεγάλη πλειοψηφία επιχειρήσεων και πολιτών τάσσονται υπέρ της λήψης
περαιτέρω µέτρων που θα καταστήσουν ευκολότερη τη δραστηριοποίησή τους σε
πανευρωπαϊκή κλίµακα. Η εσωτερική αγορά ανήκει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της
Ένωσης και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να ανταποκριθούν στο αίτηµά τους
για περαιτέρω ανάπτυξή της.

Τέλος, έχει γίνει προσπάθεια για τον αντικατοπτρισµό της ανάπτυξης της εσωτερικής
αγοράς σε µια ενιαία µέτρηση – έναν ∆είκτη Εσωτερικής Αγοράς. Σε αντίθεση µε την
αξιολόγησή µας, της προόδου όσον αφορά τη µεταφορά και την εφαρµογή της

                                                
1 Η Επιτροπή σκοπεύει να δηµοσιεύσει ανακοίνωση στην οποία θα τονίζει τα επιτεύγµατα των 10 ετών

της εσωτερικής αγοράς χωρίς σύνορα στις αρχές του 2003.
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νοµοθεσίας, ο εν λόγω δείκτης αντανακλά τις επιπτώσεις της εσωτερικής αγοράς στην
πράξη. Και πάλι, τα αποτελέσµατα είναι σε γενικές γραµµές θετικά. ∆είχνουν επίσης ότι
τα «νεότερα» κράτη µέλη επωφελήθηκαν γρηγορότερα από την εσωτερική αγορά – αυτό
είναι ένα ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο µήνυµα ενόψει της επικείµενης διεύρυνσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ

A. Μεταφορά της νοµοθεσίας

Η εσωτερική αγορά έχει σχεδιαστεί ώστε να δηµιουργήσει ένα νοµικό πλαίσιο για µια
Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς σύνορα. Η κοινοτική νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς σε µεγάλο βαθµό λαµβάνει τη µορφή οδηγιών, µέσο που απαιτεί την
προσαρµογή εκ µέρους κάθε κράτους µέλους της εθνικής του νοµοθεσίας, µε τη θέσπιση
νοµοθεσίας «µεταφοράς», προκειµένου να τεθεί σε ισχύ η κάθε οδηγία. Κατ’ αυτό τον
τρόπο, παρέχεται στα κράτη µέλη ένας βαθµός ευελιξίας και λαµβάνονται υπόψη οι
διαφορετικές νοµοθετικές διαδικασίες τους.

Ωστόσο, δηµιουργεί επίσης την ανάγκη να εξασφαλίζεται από τα κράτη µέλη και να
παρακολουθείται από την Επιτροπή η έγκαιρη λήψη µέτρων µεταφοράς και η
ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις των οδηγιών. ∆εν πρόκειται για γραφειοκρατική
διαδικασία – αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον θεµιτό ανταγωνισµό, για την
αποφυγή των περιττών δαπανών για επιχειρήσεις και πολίτες, καθώς επίσης για τη
δηµιουργία του κλίµατος εµπιστοσύνης που αποτελεί τη βάση για µια αποτελεσµατική
εσωτερική αγορά.

Σχήµα 1: Τα ελλείµµατα µεταφοράς έχουν µειωθεί αισθητά την τελευταία δεκαετία

Σηµείωση: Το έλλειµµα µεταφοράς δείχνει το ποσοστό των οδηγιών που αφορούν την εσωτερική αγορά,
για τις οποίες δεν έγινε γνωστοποίηση µεταφοράς, σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό οδηγιών
που αφορούν την εσωτερική αγορά που θα έπρεπε να είχαν µεταφερθεί εντός αυτής της
προθεσµίας.

Έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος από το 1992, όταν κατά µέσο όρο περισσότερες από 1
στις 5 οδηγίες δεν είχαν µεταφερθεί από τα κράτη µέλη και όταν για 3 στις 5 οδηγίες,
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τουλάχιστον ένα κράτος µέλος δεν είχε προβεί στις κατάλληλες ενέργειες.2 Αυτή η
ανησυχητική επίδοση κατακερµάτισε σηµαντικά την εσωτερική αγορά µε αποτέλεσµα σε
πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεις και πολίτες να µην µπορούν να επωφεληθούν των νέων
δικαιωµάτων τους. Η ευρύτερη αναγνώριση της σηµασίας της έγκαιρης µεταφοράς για
την οικονοµία της Ένωσης, η απειλή της κίνησης νοµικών διαδικασιών3 καθώς και η
ισχυρή πολιτική πίεση εκ µέρους της Επιτροπής, µεταξύ άλλων, µέσω αυτού του πίνακα
αποτελεσµάτων και της άµιλλας που δηµιουργεί, αύξησαν τα ποσοστά µεταφοράς – παρά
τη σταθερή και συνεχιζόµενη ροή νέων οδηγιών – συµβάλλοντας στην υλοποίηση στην
πράξη της εσωτερικής αγοράς.

Συνολικά, το έλλειµµα µεταφοράς αυξήθηκε από 1,8% στον προηγούµενο πίνακα
αποτελεσµάτων σε 2,1% σήµερα – η πρώτη φορά που διακόπτεται αυτή η πτωτική τάση
του ελλείµµατος από το 1992 (βλ. σχήµα 1). Μόνο 5 κράτη µέλη (Σουηδία, Φινλανδία,
∆ανία, Κάτω Χώρες και Ηνωµένο Βασίλειο) και 2 χώρες ΕΖΕΣ πέτυχαν το στόχο του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για µείωση – ή διατήρηση – του ελλείµµατός τους στο επίπεδο
του 1,5% ή χαµηλότερα (βλ. σχήµα 2). Το προηγούµενο εξάµηνο, ωστόσο, σε αυτή την
οµάδα κρατών περιλαµβάνονταν δύο ακόµη χώρες, το Βέλγιο και η Ισπανία. Λόγω του ότι
µόνο 7 κράτη µέλη είχαν συµµορφωθεί µε το στόχο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου έως τον
Μάρτιο του 2002, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης αποφάσισε να παρατείνει
την προθεσµία µέχρι την επόµενη άνοιξη.4

                                                
2 Σήµερα ο συντελεστής κατακερµατισµού φθάνει το 9%, δηλαδή λιγότερες από 1 στις 10 οδηγίες δεν

έχουν ακόµη µεταφερθεί από όλα τα κράτη µέλη.

3 Στις περιπτώσεις που τα κράτη µέλη δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για την εξασφάλιση της
µεταφοράς της κοινοτικής νοµοθεσίας, ή όπου η µεταφορά είναι ελλιπής ή µη ορθή, η Επιτροπή δεν
διστάζει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες βάσει του άρθρου 226 της Συνθήκης. Στις ενέργειες αυτές
περιλαµβάνεται προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 228 της Συνθήκης σχετικά µε την επιβολή
κυρώσεων.

4 Περαιτέρω ενέργειες για τη βελτίωση των επιδόσεων ως προς τη µεταφορά της νοµοθεσίας ορίζονται
στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής «Απλούστευση και βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος»
(COM(2002) 278 τελικό).
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Σχήµα 2: Τα δύο τρίτα των κρατών µελών δεν συµµορφώθηκαν µε τον στόχο του
1,5%

Αριθµός
οδηγιών 56 48 46 42 40 38 38 34 30 23 21 19 10 9 6

Σηµείωση: Η κατάσταση κατά την 1η Οκτωβρίου 2002: 1.475 οδηγίες και 324 κανονισµοί προς το παρόν
αφορούν την εσωτερική αγορά ως ορίζεται στη Συνθήκη.

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόµενο ότι κράτη µέλη που ήδη απείχαν κατά πολύ
από τον στόχο πριν από 6 µήνες (Γαλλία, Ελλάδα, Γερµανία, Ιρλανδία, Αυστρία και
Πορτογαλία) έχουν επιτρέψει να αυξηθεί περαιτέρω αυτό το χάσµα (βλ. σχήµα 3).
Φαίνεται ότι η Ιταλία και το Βέλγιο έχουν επίσης χάσει τον ρυθµό τους – ανακαλύπτουν
ότι η µεταφορά απαιτεί διαρκή προσπάθεια και ότι η όποια χαλάρωση των προσπαθειών
σύντοµα σηµαίνει την εκ νέου αύξηση του ελλείµµατός τους. Σε µια στιγµή που πρέπει να
επιταχύνουµε, αυτά τα κράτη µέλη κάνουν βήµατα προς τα πίσω.
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Σχήµα 3: Η υστέρηση αυξήθηκε για τα κράτη µέλη που απέχουν περισσότερο από
τον στόχο

Σηµείωση: Μεταβολή στον αριθµό εκκρεµών οδηγιών από τον πίνακα αποτελεσµάτων του Μαΐου 2002.
Επί παραδείγµατι, η Πορτογαλία αύξησε το έλλειµµα µεταφοράς της κατά 14 οδηγίες
(επιδείνωση = κόκκινο, βελτίωση = πράσινο).

∆εδοµένου του όγκου της νοµοθεσίας που θα προστεθεί εντός του επόµενου εξαµήνου,
είναι δύσκολο να προβλεφθεί πώς θα επιτύχουν τα κράτη µέλη τον στόχο της άνοιξης του
2003 αν δεν ληφθούν δραστικά µέτρα (βλ. σχήµα 4).

Σχήµα 4: Προκειµένου να επιτύχουν το στόχο του 1,5% έως την επόµενη άνοιξη,
πολλά κράτη µέλη πρέπει να µεταφέρουν ακόµη πολλές οδηγίες

F EL P A D I IRL B L E UK NL FIN S DK

Για µηδενικό

έλλειµµα

95 86 85 79 79 78 76 69 66 62 59 55 46 46 44

Για έλλειµµα 1,5% 73 64 63 57 57 56 54 47 44 40 37 33 24 24 22

Σηµείωση: Ο τρέχων αριθµός οδηγιών που θα πρέπει να µεταφέρουν τα κράτη µέλη έως τον Μάρτιο του
2003.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης έθεσε επίσης έναν στόχο «µηδενικής ανοχής»
για την επόµενη άνοιξη, για οδηγίες των οποίων η µεταφορά έχει καθυστερήσει
περισσότερο από 2 χρόνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο λόγος της καθυστέρησης συνήθως
δεν είναι ο ανεπαρκής προγραµµατισµός. Συχνά η καθυστέρηση οφείλεται σε άλλα αίτια,
όπως σοβαρές πολιτικές δυσχέρειες ή απλώς έλλειψη βούλησης για µεταφορά. Όπως
φαίνεται στο σχήµα 5, η Φινλανδία είναι το µόνο κράτος µέλος που έχει επιτύχει το στόχο
– ακολουθούµενη από τη Σουηδία, την Πορτογαλία, τις Κάτω Χώρες και τη ∆ανία. Το
σχετικά καλό αποτέλεσµα της Πορτογαλίας και της Ιταλίας ως προς τις «παλαιές» οδηγίες
φαίνεται να σηµαίνει ότι µεγάλο µέρος της συνολικής καθυστέρησης στη µεταφορά
µπορεί να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µέσω βελτιώσεων στον προγραµµατισµό.
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Σχήµα 5: Θα είναι δύσκολο για την πλειονότητα των κρατών µελών να επιτύχει
µέχρι την άνοιξη του 2003 το στόχο της µεταφοράς του συνόλου των
οδηγιών

Σηµείωση: Αριθµός οδηγιών µε προθεσµία µεταφοράς πριν από τον Μάρτιο του 2001 που θα πρέπει να
µεταφερθούν µέχρι τον Μάρτιο του 2003 προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος του 0% του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.

Η «παλαιότερη» οδηγία που δεν έχει ακόµη µεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο όλων των
κρατών µελών εγκρίθηκε το 1993.5 Στο σχήµα 6 παρατίθενται παραδείγµατα άλλων
οδηγιών, οι περισσότερες από τις οποίες θα έπρεπε να έχουν µεταφερθεί εδώ και πολύ
καιρό. Περιλαµβάνουν µέτρα που είναι κρίσιµα για την περαιτέρω βελτίωση του κλίµατος
για τις επιχειρήσεις ή τους καταναλωτές ή για εκείνους που θα συµβάλουν σηµαντικά
στην αειφόρο ανάπτυξη. Η Ένωση χάνει την αξιοπιστία της όταν ζητά την ανάληψη
δράσεων για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η βιοτεχνολογία, ενώ 9 κράτη
µέλη δεν έχουν ακόµη λάβει τα µέτρα για την ενθάρρυνση των επενδύσεων και της
έρευνας και της ανάπτυξης σε αυτό τον τοµέα για περισσότερα από 2 χρόνια µετά την
πάροδο της συµφωνηµένης προθεσµίας. Θετικό είναι το γεγονός ότι η οδηγία που
διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών σιδηροδροµικών δικτύων υψηλής
ταχύτητας έχει τελικώς µεταφερθεί από όλα τα κράτη  µέλη.

                                                
5 Οδηγία 93/15: εκρηκτικά εµπορικής χρήσεως.
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Σχήµα 6: Κάποια πρόοδος σε σχέση µε τις 10 βασικές οδηγίες που επισηµάνθηκαν
στον τελευταίο πίνακα αποτελεσµάτων

Οδηγία Χώρες που δεν την
έχουν µεταφέρει*

Επιπτώσεις

95/46: Προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα

F, IRL, L ∆εν διασφαλίζονται ενιαίοι κανόνες,
υπάρχει ενδεχόµενο κατάχρησης των
δεδοµένων, παρακωλύεται η
ελεύθερη ροή των πληροφοριών

96/48: ∆ιαλειτουργικότητα του
διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού
συστήµατος µεγάλης ταχύτητας

A, FIN, UK ∆εν διασφαλίζονται ενιαίοι κανόνες,
καθυστερεί η ανάπτυξη ενός
ολοκληρωµένου ευρωπαϊκού
σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης
ταχύτητας

96/61: Ολοκληρωµένη πρόληψη
και έλεγχος της ρύπανσης

B, E, EL, L, UK ∆εν διασφαλίζονται ενιαίοι κανόνες,
υπάρχουν ενδεχόµενοι υγειονοµικοί
και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

97/7: Προστασία των
καταναλωτών κατά τις εξ
αποστάσεως συµβάσεις

E, L Καθυστερεί η ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εµπορίου

98/5: Μόνιµη άσκηση του
δικηγορικού επαγγέλµατος

F, IRL, L, NL Παρακωλύεται η ελεύθερη
κυκλοφορία των δικηγόρων

98/8: ∆ιάθεση βιοκτόνων στην
αγορά

D, E, F, L, P ∆εν διασφαλίζονται ενιαίοι κανόνες,
υπάρχουν ενδεχόµενοι υγειονοµικοί
κίνδυνοι, διακυβεύεται το εµπόριο
των προϊόντων αυτών

98/27: Αγωγές παραλείψεως στον
τοµέα της προστασίας των
συµφερόντων των καταναλωτών

B, E, EL, L ∆εν διασφαλίζονται ενιαίοι κανόνες

98/44: Έννοµη προστασία των
βιοτεχνολογικών εφευρέσεων

A, B, D, E, F, I, L, NL, P, S Παρακωλύεται η καινοτοµία και η
έρευνα στον τοµέα των
βιοτεχνολογικών προϊόντων,
συνεχίζεται ο κατακερµατισµός και η
αβεβαιότητα σχετικά µε το νοµικό
πλαίσιο

99/36: Μεταφερόµενος
εξοπλισµός υπό πίεση

D, IRL ∆ιακυβεύεται το εµπόριο των
προϊόντων αυτών, υπάρχουν
ενδεχόµενοι κίνδυνοι για την
ασφάλεια

99/94: Πληροφορίες που πρέπει
να τίθενται στη διάθεση των
καταναλωτών σχετικά µε την
οικονοµία καυσίµου και τις
εκποµπές CO2

D, E, F, I Μειώνεται η διαφάνεια και η
ολοκλήρωση των αγορών,
συνεχίζονται οι διαφορές στις τιµές

*Σηµείωση: Τα κράτη µέλη που έχουν διαγραφεί έχουν κοινοποιήσει τα µέτρα µεταφοράς της
συγκεκριµένης οδηγίας από τον Μάιο του 2002. Για τους σκοπούς του πίνακα
αποτελεσµάτων, στα στατιστικά στοιχεία του Ηνωµένου Βασιλείου δεν λαµβάνεται υπόψη η
µεταφορά στο Γιβραλτάρ.
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Παρουσιάζει ενδιαφέρον η εξέταση των τρόπων µε τους οποίους κάθε κράτος µέλος έχει
οργανώσει τη διεργασία µεταφοράς στην εθνική νοµοθεσία. Βάσει των συζητήσεων στη
Συµβουλευτική Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά, προέκυψε µία σειρά «ορθών
πρακτικών». Αυτές περιλαµβάνουν το διορισµό ανώτερου εθνικού συντονιστή µεταφοράς
στον οποίον ανατίθεται η διαχείριση του προβλήµατος. Στις «ορθές πρακτικές»
περιλαµβάνονται επίσης ο καθορισµός χρονοδιαγραµµάτων, η συστηµατική µέτρηση των
επιδόσεων των υπουργείων, καθώς επίσης τακτικές εκθέσεις αποτελεσµάτων προς τα
εθνικά κοινοβούλια.

Η παρουσία αυτών των πρακτικών στα κράτη µέλη παρατίθεται στο σχήµα 7. Οι εν λόγω
«ορθές πρακτικές» δεν συνδέονται απαραίτητα µε τις επιδόσεις των κρατών µελών. Από
την µια υπάρχουν τα παραδείγµατα της Φινλανδίας και της ∆ανίας όπου τα καλά
αποτελέσµατα επιτυγχάνονται εντός των πλαισίων των συνήθων διοικητικών διαδικασιών
και προσδίδοντας υψηλή πολιτική προτεραιότητα στη µεταφορά της κοινοτικής
νοµοθεσίας. Από την άλλη, στη Γαλλία και τη Γερµανία άρχισαν πρόσφατα να
εφαρµόζονται στο σύνολό τους οι «ορθές πρακτικές», οπότε ο πραγµατικός αντίκτυπος
αυτών των αλλαγών θα φανεί σύντοµα. Το αρχικό συµπέρασµα είναι ότι τίποτε δεν
µπορεί να υποκαταστήσει την ισχυρή βούληση για έγκαιρη και σωστή µεταφορά των
οδηγιών, παρότι η παρουσία συγκεκριµένων διαδικασιών µπορεί να συµβάλει στη
µετάφραση της πολιτικής βούλησης σε δράση.

Σχήµα 7: Η πολιτική βούληση φαίνεται να αποτελεί σηµαντικότερο παράγοντα από
την οργάνωση

 Κράτη µέλη που διαθέτουν: F EL P A D I IRL L B E UK NL DK FIN S

 Εθνικούς συντονιστές x x x x x x x x x x x x

 Χρονοδιάγραµµα εκ των
προτέρων προγραµµατισµού

x x x x x x x x x

 Μέτρηση επίδοσης x x x x x x x x x x

 Συζητήσεις στο κοινοβούλιο x x x x x x x x x x

Έλλειµµα µεταφοράς 3,8 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 2,3 2,0 1,6 1,4 1,3 0,7 0,6 0,4

Σηµείωση: Απαντήσεις των εκπροσώπων των κρατών µελών στη Συµβουλευτική Επιτροπή για την
Εσωτερική Αγορά σε ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής. Η κατάσταση τον Σεπτέµβριο του 2002.
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B. ∆ιαδικασίες για παράβαση

Για να επωφεληθούν πλήρως οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από τα δικαιώµατα που τους
παρέχει η εσωτερική αγορά, η ευρωπαϊκή νοµοθεσία πρέπει να µεταφέρεται έγκαιρα και
ορθά και να εφαρµόζεται αποτελεσµατικά. Η δέκατη επέτειος της κατάργησης των
συνόρων εντός της εσωτερικής αγοράς αποτελεί την κατάλληλη στιγµή για την κριτική
εξέταση της επίδοσής µας σε αυτόν τον τοµέα και την εξέταση τρόπων για τη βελτίωση
των υπηρεσιών που παρέχουµε σε πολίτες και επιχειρήσεις. Κατά τη διεύρυνση, θα
απαιτηθούν νέες ιδέες και νέες µέθοδοι προκειµένου να διατηρήσουµε, πόσο µάλλον να
βελτιώσουµε, τις σηµερινές επιδόσεις µας σε µια Ένωση µε 25 κράτη µέλη και 500 εκατ.
πολίτες.

Παραβάσεις – τελευταία αριθµητικά στοιχεία επιδόσεων

Ο αριθµός των εκκρεµών υποθέσεων6 παραµένει υψηλός. Οι εκκρεµείς υποθέσεις
ανέρχονται σε 1.505 – πρακτικά ο αριθµός αυτός παραµένει στάσιµος από τον Μάιο του
2002, όταν στον πίνακα αποτελεσµάτων οι εκκρεµείς υποθέσεις ανέρχονταν σε 1.508.
Ελάχιστες αλλαγές σηµειώθηκαν πέρυσι – είτε στα συνολικά αριθµητικά στοιχεία είτε
στην κατάταξη των κρατών µελών. Η Γαλλία και η Ιταλία εξακολουθούν να
αντιπροσωπεύουν σχεδόν 30% του συνόλου των διαδικασιών για παράβαση.

Σχήµα 8: Πολύ µικρές αλλαγές κατά το τελευταίο έτος

Σηµείωση: Εκκρεµείς περιπτώσεις παραβάσεων κατά την 31η Αυγούστου 2002.

                                                
6 Οι υποθέσεις για παράβαση του πίνακα αποτελεσµάτων αφορούν υποθέσεις µη συµµόρφωσης ή µη

ορθής εφαρµογής της νοµοθεσίας της εσωτερικής αγοράς. ∆εν περιλαµβάνουν υποθέσεις
καθυστερηµένης µεταφοράς (για τις οποίες η προσφυγή για παράβαση είναι αυτόµατη) που εξετάζονται
στην προηγούµενη ενότητα.
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Παραβάσεις – περισσότερο µακροπρόθεσµη προοπτική

Η σηµαντική βελτίωση στη µεταφορά της νοµοθεσίας από το 1992 δεν συνοδεύεται από
αντίστοιχη πρόοδο στον τοµέα των παραβάσεων. Ο αριθµός των εκκρεµών υποθέσεων
παραβάσεων αυξήθηκε από σχεδόν 700 το 1992 σε περίπου 1.500 σήµερα, παρότι τα
αριθµητικά στοιχεία έχουν παραµείνει σχετικά σταθερά τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση
δεν πρέπει να αποδοθεί στην ένταξη 3 νέων κρατών µελών το 1995, καθώς αυτά τα κράτη
µέλη είναι µεταξύ εκείνων µε την καλύτερη επίδοση και αντιπροσωπεύουν από κοινού
µόνο 150 εκκρεµείς υποθέσεις το 2002. Το µερίδιο παραβάσεων ανά κράτος µέλος έχει
παραµείνει σχετικά σταθερό την τελευταία δεκαετία.

Σχήµα 9: Ο αριθµός υποθέσεων παραβάσεων αυξήθηκε σηµαντικά την τελευταία
δεκαετία

Σηµείωση: Εκκρεµείς υποθέσεις για παράβαση κατά την 31η Αυγούστου 1992 και την 31η Αυγούστου
2002.

Η µείωση του αριθµού εκκρεµών υποθέσεων παραβάσεων µπορεί να επιτευχθεί µόνο αν
µειωθεί ο αριθµός υποθέσεων ή αν επιταχυνθεί ο ρυθµός επίλυσης. Το σχήµα 10 παρέχει
µια γενική εικόνα της επίδοσης των κρατών µελών ως προς την επίλυση σε αρχικό στάδιο.
Η κατάταξη των κρατών µελών µε τις καλύτερες επιδόσεις διαφέρει κάπως συγκριτικά µε
τον τελευταίο πίνακα αποτελεσµάτων, αλλά η µέση επίδοση επίλυσης σε αρχικό στάδιο
παραµένει στο σχετικά µέτριο επίπεδο του 35%. Η ∆ανία, οι Κάτω Χώρες και η
Πορτογαλία παρουσίασαν υστέρηση σε ποσοστό άνω του 10%, ενώ η Γερµανία, η
Ελλάδα, η Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο σηµείωσαν βελτίωση ποσοστού της ίδιας
τάξης.
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Σχήµα 10: Μόνο το ένα τρίτο των προσφυγών για παράβαση επιλύεται σε αρχικό
στάδιο

Σηµείωση: Αριθµός υποθέσεων που έκλεισαν έως την 31η Αυγούστου 2002 εκφραζόµενος ως ποσοστό του
αριθµού υποθέσεων που ανοίχτηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως την 31η ∆εκεµβρίου
2001.

Το σχήµα 11 δείχνει ότι ο χρόνος που απαιτείται για το κλείσιµο µιας διαδικασίας για
παράβαση µπορεί να διαφέρει σηµαντικά.

Σχήµα 11: Η επίλυση περισσότερων από τις µισές υποθέσεις για παράβαση απαιτεί
περισσότερα από δύο χρόνια

Σηµείωση: Αριθµός ετών από την έναρξη της επίσηµης διαδικασίας έως την επίλυση των υποθέσεων για
παράβαση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς που έκλεισαν από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως
την 31η Αυγούστου 2002.

Το πρότυπο της επίλυσης των υποθέσεων που παρουσιάζεται στο σχήµα 11 έχει
σηµαντικές επιπτώσεις όταν µεταβάλλεται ο ρυθµός αύξησης των νέων υποθέσεων.
Αναπόφευκτα, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιφέρει µια τέτοια αλλαγή στο
ποσοστό αύξησης ακόµη και αν η συµπεριφορά των νέων κρατών µελών ως προς την
εσωτερική αγορά είναι τουλάχιστον εξίσου καλή µε εκείνη των υφιστάµενων κρατών
µελών. Το σχήµα 12 αποτελεί προσοµοίωση του ρυθµού αύξησης των υποθέσεων µε την
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ένταξη νέων κρατών µελών. Προκειµένου να παρουσιαστούν οι επιπτώσεις µιας αλλαγής
στο ποσοστό αύξησης, ας υποθέσουµε ότι υπάρχει συνεχής ροή έστω 100 νέων
υποθέσεων για παράβαση κάθε χρόνο. Αυτό θα οδηγούσε σε περισσότερες από 200
επιπλέον εκκρεµείς υποθέσεις σε 2 χρόνια και 300 σε 6 χρόνια.

Σχήµα 12: Αριθµός εκκρεµών υποθέσεων αν υπάρχει εισροή 100 επιπλέον
υποθέσεων ετησίως

Σηµείωση: Η προσοµοίωση παρουσιάζει τον αριθµό των εκκρεµών υποθέσεων σε περίπτωση εισροής 100
νέων υποθέσεων ετησίως και τον χρόνο επίλυσης όπως παρουσιάζεται στο σχήµα 11 (για
λόγους απλούστευσης, θεωρείται ότι όλες οι υποθέσεις που εξακολουθούν να εκκρεµούν µετά
το πέµπτο έτος θα επιλυθούν κατά το έκτο έτος).

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει να ενεργήσουν έγκαιρα προκειµένου να
εξασφαλίσουν τη µη αύξηση του αριθµού διαδικασιών για παράβαση σε σηµείο που δεν
θα µπορεί πλέον να ελεγχθεί. Ο µέσος χρόνος που απαιτείται για την επίλυση µιας
υπόθεσης για παράβαση θα µπορούσε ενδεχοµένως να µειωθεί µε τη διάθεση
περισσότερων πόρων για τη διαδικασία τόσο στην Επιτροπή όσο και στα κράτη µέλη,
υποθέτοντας πάντα ότι η ικανότητα του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για
την επίλυση των υποθέσεων επαρκεί. Ωστόσο, µια µείωση της ροής των υποθέσεων από
κάθε κράτος µέλος µοιάζει να είναι µια περισσότερα υποσχόµενη προσέγγιση.

Πολλές από τις προτάσεις που περιέχονται στο πρόσφατο σχέδιο δράσης της Επιτροπής
«Απλούστευση και βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος» θα µπορούσαν να
συµβάλουν έµµεσα στη µείωση του αριθµού καταγγελιών.7 Το σχέδιο δράσης καθορίζει
επίσης κάποιες δράσεις που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν άµεσα – η ηλεκτρονική
µεταβίβαση εθνικών κοινοποιήσεων θα µπορούσε να µειώσει τον αριθµό παραβάσεων
που αφορούν την καθυστερηµένη µεταφορά. Και η πρόταση για τη θέση προτεραιοτήτων
                                                
7 Για παράδειγµα, η παραγωγή νοµοθεσίας καλύτερης ποιότητας, µέσω βελτιωµένων διαδικασιών

διαβούλευσης και αξιολόγησης επιπτώσεων θα µείωνε τις παραβάσεις.
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σχετικά µε την εξέταση πιθανών παραβάσεων του κοινοτικού δικαίου θα µπορούσε επίσης
να µειώσει τον αριθµό εκκρεµών διαδικασιών για παράβαση. Θα έπρεπε επί παραδείγµατι
να είναι δυνατή η µείωση του αριθµού διαδικασιών για παράβαση που αφορούν τη µη
ορθή εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου, γιατί κάποιες από αυτές τις υποθέσεις αφορούν
σφάλµατα και παρανοήσεις που θα ήταν δυνατόν να επιλυθούν µε τη χρήση διαφορετικού
µηχανισµού.

Η Επιτροπή στην τελευταία επισκόπηση της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά έθεσε
για τα κράτη µέλη τον στόχο της µείωσης του αριθµού υποθέσεων που αφορούν µη ορθή
εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου κατά 10% έως τον Ιούνιο του 2003. Μέχρι στιγµής η
πρόοδος ήταν απογοητευτική και µόνο η ∆ανία έχει επιτύχει τον στόχο αυτό. Άλλα κράτη
µέλη σηµείωσαν κάποια πρόοδο, ενώ άλλα οπισθοχώρηση. Η Φινλανδία και η Ελλάδα
αύξησαν σηµαντικά τον αριθµό εκκρεµών υποθέσεων. Συνεπώς, ο συνολικός αριθµός
εκκρεµών υποθέσεων αυξήθηκε κατά 1%. Σε αυτό το στάδιο, ακόµη και ο όχι ιδιαίτερα
φιλόδοξος στόχος του 10% φαίνεται ανέφικτος.

Σχήµα 13: Ελάχιστη πρόοδος προς την κατεύθυνση της µείωσης των υποθέσεων
για παράβαση που αφορούν τη µη ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας

Σηµείωση: Εκκρεµείς υποθέσεις παράβασης που αφορούν µη ορθή εφαρµογή παραγώγου δικαίου της
ΕΕ (δηλαδή, µη συµπεριλαµβανοµένης της Συνθήκης) κατά την 31η Αυγούστου 2002
συγκριτικά µε τα στοιχεία της 28ης Φεβρουαρίου 2002. Τα αντίστοιχα στοιχεία στον
πίνακα αποτελεσµάτων 10 δεν είναι αυστηρά συγκρίσιµα λόγω αναθεώρησης των
δεδοµένων.

Πρόσφατα η Επιτροπή δροµολόγησε επίσης το δίκτυο επίλυσης προβληµάτων SOLVIT,
σκοπός του οποίου είναι η επίλυση διασυνοριακών προβληµάτων που προκύπτουν από
την εσφαλµένη εφαρµογή του δικαίου της εσωτερικής αγοράς από τις δηµόσιες αρχές.8

                                                
8 Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε το SOLVIT ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/index_en.htm

97 85
71 62

24 21 21

102
115 106

84

38 37
20 16

0

20

40

60

80

100

120

IRL I E F UK EL D B P NL A DK L FIN S

Ε
κκ
ρε

µε
ίς

 υ
π
οθ
έσ
ει
ς

κόκκινο = αύξηση του αριθµού εκκρεµών υποθέσεων από τον Φεβρουάριο 2002
διακεκοµµένες γραµµές = µείωση του αριθµού ανοιχτών υποθέσεων από τον 
Φεβρουάριο 2002



18

Για µια συγκεκριµένη κατηγορία σχετικά απλών υποθέσεων, αυτός ο δίαυλος θα
µπορούσε να παρέχει σε πολίτες και επιχειρήσεις τη δυνατότητα γρήγορης και
αποτελεσµατικής επίλυσης προβληµάτων, χωρίς να καταφεύγουν στην υποβολή επίσηµης
καταγγελίας στην Επιτροπή. Το SOLVIT λειτουργεί εδώ και µόλις µερικούς µήνες, αλλά
έχει ήδη αρκετές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη εργάζονται
σκληρά για την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε το δίκτυο και για την αύξηση των
υποθέσεων που φτάνουν σε αυτό. Όταν το SOLVIT θα έχει ασχοληθεί µε επαρκή αριθµό
υποθέσεων, ώστε τα στοιχεία να είναι αξιόπιστα, η Επιτροπή θα συµπεριλάβει έκθεση των
επιδόσεών του, καθώς και εκείνη σχετικά µε τις επιδόσεις των κρατών µελών, στον
πίνακα αποτελεσµάτων.
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Γ. Ευρωπαϊκή τυποποίηση

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα αποτελούν σηµαντικά εργαλεία στο πλαίσιο της εσωτερικής
αγοράς. ∆ιαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο στη µείωση των εµποδίων που αντιµετωπίζουν οι
εταιρείες που επιθυµούν να προωθήσουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη
την Ένωση.

Μέχρι στιγµής ο πίνακας αποτελεσµάτων εστίαζε κυρίως στα «εναρµονισµένα πρότυπα»9

που έχουν σχεδιαστεί ώστε να στηρίζουν οδηγίες νέας προσέγγισης. Συνήθως, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέτει την ανάπτυξη αυτών των εναρµονισµένων προτύπων
στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης CEN, ETSI και CENELEC.10 Οι
κατασκευαστές τα χρησιµοποιούν ως εύκολο τρόπο απόδειξης ότι τα προϊόντα τους
συµµορφώνονται µε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να
επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά τους προϊόντων που κατασκευάζονται
σύµφωνα µε κάποιο εναρµονισµένο πρότυπο.11

Ωστόσο, η κινητήρια δύναµη της συντριπτικής πλειοψηφίας της ευρωπαϊκής τυποποίησης
είναι η βιοµηχανία χωρίς να υφίσταται ανάγκη ανάθεσης εκπόνησης προτύπων από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η γραφική παράσταση που ακολουθεί δείχνει ότι η καθοδηγούµενη
από τη βιοµηχανία ευρωπαϊκή τυποποίηση αναπτύχθηκε περίπου µε τους ίδιους ρυθµούς
µε την τυποποίηση που προκύπτει κατ΄ ανάθεση της Επιτροπής.

                                                
9 Για λόγους απλούστευσης, στον παρόντα πίνακα αποτελεσµάτων χρησιµοποιείται ο όρος

«εναρµονισµένα πρότυπα» ως συνώνυµο των προτύπων στα οποία θα γίνεται παραποµπή στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

10 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τοµέα των
Τηλεπικοινωνιών (ETSI). Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC).

11 Βλ. πίνακα αποτελεσµάτων αριθ. 10 για επισκόπηση εµποδίων τυποποίησης και των τεχνικών εµποδίων
για το εµπόριο. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε την τυποποίηση στα πλαίσια της νέας
προσέγγισης ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.newapproach.org/
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Σχήµα 14: Ο αριθµός διαθέσιµων προτύπων έχει αυξηθεί σηµαντικά την τελευταία
δεκαετία

Σηµείωση:  Αριθµός διαθέσιµων «ευρωπαϊκών προτύπων» κατά την 1η Σεπτεµβρίου 2002, δηλ. Ευρωπαϊκά
πρότυπα (EN) ή ισοδύναµα: ETS (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τοµέα των
Τηλεπικοινωνιών – µόνο ETSI), TBR (Τεχνική Βάση για τη Ρύθµιση– µόνο ETSI), HD
(έγγραφο εναρµόνισης – µόνο CENELEC). Οι ορισµοί διαφέρουν ελάχιστα από τον έναν
Ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης στον άλλον.

Σχήµα 15: Το σχετικά χαµηλό µερίδιο εναρµονισµένων προτύπων υποδηλώνει ότι
κύρια κινητήρια δύναµη τυποποίησης είναι η βιοµηχανία

Σηµείωση: Ποσοστό εναρµονισµένων προτύπων στην παραγωγή ευρωπαϊκών προτύπων (EN ή
αντιστοίχων) ανά οργανισµό.
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Τα στοιχεία αυτά καταρρίπτουν το µύθο ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα επιβάλλονται από τη
γραφειοκρατία των Βρυξελών. Η δραµατική αύξηση του αριθµού των διαθέσιµων
ευρωπαϊκών προτύπων στη δεκαετία από το 1992 έως σήµερα δείχνει σαφώς ότι υπάρχει
συνεχής ζήτηση για ευρωπαϊκή τυποποίηση – και ότι πηγή αυτής της ζήτησης είναι σε
µεγάλο βαθµό η ίδια η βιοµηχανία. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, δεδοµένου ότι κάθε
ευρωπαϊκό πρότυπο, «εναρµονισµένο» ή µη, αντικαθιστά ένα πλήθος διαφορετικών
εθνικών προτύπων. Τα οφέλη ως προς την αποτελεσµατικότητα για τις διασυνοριακές
επιχειρηµατικές δραστηριότητες είναι εµφανή. Οφέλη αποκοµίζουν επίσης οι δηµόσιες
αρχές γιατί καθίσταται απλούστερος ο ρόλος τους επιτήρησης της αγοράς, όταν ένα
πρότυπο αντικαθιστά πολλά άλλα.

∆εν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι περίπου 80% της τυποποίησης σήµερα
πραγµατοποιείται σε ευρωπαϊκό και όχι σε εθνικό επίπεδο. Τα εναρµονισµένα πρότυπα
την εκπόνηση των οποίων αναθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιπροσωπεύουν µόνο το
16% του συνόλου των ευρωπαϊκών προτύπων και ακόµη µικρότερο ποσοστό στον
ταχύτατα εξελισσόµενο τοµέα των τηλεπικοινωνιών που καλύπτεται από το ETSI. Η
ταχεία τεχνική πρόοδος καθιστά ακόµη σηµαντικότερη την έγκαιρη δηµιουργία
προτύπων, προκειµένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναµικό των ευρωπαϊκών
προσπαθειών για τυποποίηση.

Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί την πορεία των εργασιών για την εκπόνηση των
εναρµονισµένων προτύπων που έχει αναθέσει. Αυτό συµβαίνει εν µέρει γιατί οι
ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης επιχορηγούνται για την εκπόνηση αυτών των
προτύπων. Αλλά επίσης επειδή η ύπαρξη των κατάλληλων προτύπων αποτελεί τον
καλύτερο τρόπο να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες επωφελούνται πλήρως από την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία και ότι αυτή είναι πλήρως λειτουργική.

Εξετάζοντας προσεκτικότερα την πρόοδο σε συγκεκριµένους τοµείς, διαπιστώνουµε ότι
υπάρχουν φωτεινά και σκοτεινά σηµεία.
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Σχήµα 16: Οι προσπάθειες τυποποίησης σε σχέση µε κάποιες οδηγίες, όπως η
οδηγία για τις ιατρικές συσκευές, εµφανίζουν σηµαντική πρόοδο,
ωστόσο, πολλά µένει να γίνουν ακόµη στον τοµέα των ανελκυστήρων
και των δοµικών προϊόντων

Σηµείωση: Εκκρεµή πρότυπα (τρέχον πρόγραµµα εργασίας των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης που
περιλαµβάνει επίσης αναθεωρήσεις των υφιστάµενων προτύπων) και εγκεκριµένα πρότυπα για
κάποιες βασικές οδηγίες. Τα στοιχεία εντός παρενθέσεων υποδηλώνουν το έτος υιοθέτησης της
αντίστοιχης οδηγίας νέας προσέγγισης. Τα στοιχεία αφορούν την κατάσταση κατά την 1η
Σεπτεµβρίου 2002.

Η δηµιουργία νέων προτύπων µπορεί να είναι χρονοβόρα12, ωστόσο, στο σχήµα 16
φαίνεται ότι ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνησή τους ποικίλλει σηµαντικά ανάλογα
µε τον τοµέα. Επί παραδείγµατι, η οδηγία περί τερµατικού εξοπλισµού ραδιοεπικοινωνιών
και τηλεπικοινωνιών (R&TTE) εγκρίθηκε το 1999: τρία χρόνια αργότερα, σχεδόν το 80%
των προτύπων υποστήριξης έχει ετοιµαστεί. Από την άλλη, η οδηγία περί δοµικών
προϊόντων θεσπίστηκε το 1989 και, 13 χρόνια αργότερα, το 88% των απαραίτητων
προτύπων ακόµη εκκρεµεί. Οι µελέτες περιπτώσεων στον πίνακα αποτελεσµάτων 10
υποδηλώνουν ότι η ζήτηση από τη βιοµηχανία είναι ένας από τους παράγοντες που
επηρεάζουν τον ρυθµό της προόδου στην έγκριση των προτύπων.

Ο ρυθµός έγκρισης εναρµονισµένων προτύπων αποτελεί σηµαντικό παράγοντα ώστε να
καταστεί πλήρως λειτουργική η νοµοθεσία της εσωτερικής αγοράς. Παραδείγµατος χάρη,
παρότι πρόσφατα σηµειώθηκε κάποια πρόοδος, µε τον τρέχοντα ρυθµό έγκρισης των
προτύπων, η ολοκλήρωση των προτύπων για τα δοµικά προϊόντα δεν αναµένεται πριν από
το 2007. Συνεπώς, ο πίνακας αποτελεσµάτων θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο
σε τέτοιους τοµείς, που είναι σηµαντικοί για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

                                                
12 Βλέπε πίνακα αποτελεσµάτων αριθ. 9: Το CEN έχει θέσει έναν στόχο που θα µπορούσε να µειώσει τον

τρέχοντα χρόνο ανάπτυξης προτύπων κατά περισσότερο από 50% σε 3 χρόνια.
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Μέσος όρος ETSI  

R&TTE (1999)
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2. ∆ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ. 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Απώτερος στόχος της εσωτερικής αγοράς είναι να αποφέρει απτά οφέλη τόσο για τις
επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες. Σχεδόν δέκα χρόνια µετά την ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς αυτά τα οφέλη πρέπει να έχουν αρχίσει να γίνονται αντιληπτά. Ο
καλύτερος τρόπος για να διαπιστωθεί αν όντως έχουν γίνει αντιληπτά είναι να ερωτηθούν
οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή διεξήγαγε δύο ανεξάρτητες
έρευνες, την πρώτη σχετικά µε τις απόψεις των επιχειρήσεων και τη δεύτερη σχετικά µε
τις απόψεις των πολιτών.13 Και οι δύο έρευνες διεξήχθησαν κατά την περίοδο Αυγούστου
– Σεπτεµβρίου 2002.

A. Τι πιστεύουν οι επιχειρήσεις

Στην πρώτη έρευνα συµµετείχαν 5.900 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ
φάσµα τοµέων στα 15 κράτη µέλη.14 Το µέγεθος αυτών των επιχειρήσεων ποικίλλει από
µικρές (που απασχολούν 10 – 49 εργαζόµενους) έως µεσαίες (που απασχολούν 50-249
εργαζόµενους) και µεγάλες (που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόµενους).
Στην έρευνα συµµετείχαν τόσο εξαγωγικές όσο και µη εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Γενικός αντίκτυπος του προγράµµατος εσωτερικής αγοράς

Η έρευνα δείχνει ότι οι επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζουν εν γένει
θετικά την εσωτερική αγορά και κρίνουν ότι έχει θετικές επιπτώσεις. Σχεδόν οι µισές
επιχειρήσεις (46%) πιστεύουν ότι ο γενικός αντίκτυπος της εσωτερικής αγοράς σε αυτές
υπήρξε θετικός. Το 42% πιστεύει ότι δεν είχε αντίκτυπο σε αυτές ενώ ελάχιστες (µόλις
11%) πιστεύουν ότι υπήρξαν αρνητικές συνέπειες.

Πίσω από αυτή τη γενική εικόνα παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών
µελών. Όπως φαίνεται στο σχήµα 17, οι εταιρείες στο Ηνωµένο Βασίλειο επιδεικνύουν
τον µικρότερο ενθουσιασµό σε σχέση µε την εσωτερική αγορά· µόνο το 26% έκρινε
θετικές τις επιπτώσεις σε αυτές. Σε δύο από τα άλλα µεγαλύτερα κράτη µέλη – τη
Γερµανία και τη Γαλλία – ο αριθµός των εταιρειών που έκριναν τις επιπτώσεις ως θετικές
ήταν επίσης σχετικά µικρός (42% και 35% αντιστοίχως). Οι εταιρείες στα µικρότερα
κράτη µέλη φαίνεται να επιδεικνύουν µεγαλύτερο ενθουσιασµό ως προς την εσωτερική
αγορά. Άνω του 69% των επιχειρήσεων στην Ιρλανδία και την Ελλάδα έκριναν τις
επιπτώσεις της εσωτερικής αγοράς θετικές. Αυτό µπορεί να αντανακλά την ιδιαίτερη
σηµασία που προσδίδουν στις εµπορικές συναλλαγές µε άλλα κράτη µέλη της Ένωσης οι
εταιρείες που εδρεύουν σε κράτη µέλη µε σχετικά περιορισµένες εθνικές αγορές. Από την
άλλη, οι επιχειρήσεις στην Ιταλία, ένα από τα άλλα µεγάλα κράτη µέλη, επίσης
επιδεικνύουν ενθουσιασµό ως προς την εσωτερική αγορά. Ποσοστό 68% αυτών των
επιχειρήσεων δηλώνει ότι οι επιπτώσεις υπήρξαν θετικές.

                                                
13 Για περαιτέρω πληροφορίες και τεχνικές λεπτοµέρειες σχετικά µε τις έρευνες ανατρέξτε στην

ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm

14 Κατασκευές, βιοµηχανία, εµπόριο και υπηρεσίες.
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Σχήµα 17: Οι επιχειρήσεις στα µικρότερα κράτη µέλη τείνουν να κρίνουν
θετικότερες τις επιπτώσεις της εσωτερικής αγοράς

Σηµείωση: Ποσοστό των επιχειρήσεων που θεωρούν ότι ο γενικός αντίκτυπος της εσωτερικής αγοράς
ήταν αρκετά ή πολύ θετικός (αρνητικός). Οι απαντήσεις δεν είχε αντίκτυπο/δεν γνωρίζω δεν
περιλαµβάνονται.

Υπήρξαν επίσης κάποιες σηµαντικές διακυµάνσεις ανάλογα µε το µέγεθος των
επιχειρήσεων. Όπως φαίνεται από το σχήµα 18, σχεδόν το ήµισυ (44%) των µικρότερων
επιχειρήσεων έκριναν τις επιπτώσεις της εσωτερικής αγοράς σε αυτές θετικές. Για τις
µεσαίες επιχειρήσεις αυτό το ποσοστό ανήλθε στο 55%. Ωστόσο, τον µεγαλύτερο
ενθουσιασµό επιδεικνύουν οι µεγάλες εταιρείες, 67% των οποίων κρίνουν τις επιπτώσεις
της εσωτερικής αγοράς θετικές.

Σχήµα 18: Οι µεγαλύτερες εταιρείες είναι θετικότερες ως προς την εσωτερική αγορά

Σηµείωση: Ποσοστό επιχειρήσεων που θεωρούν ότι ο γενικός αντίκτυπος της εσωτερικής αγοράς ήταν
θετικός ή αρνητικός (Οι απαντήσεις δεν είχε αντίκτυπο/δεν γνωρίζω δεν περιλαµβάνονται).
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Είναι σαφές ότι µεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων κάθε µεγέθους αντιλαµβάνεται τις
επιπτώσεις του επιπλέον ανταγωνισµού στις εθνικές αγορές τους. Πλέον του 40%
παρατήρησε αύξηση του ανταγωνισµού από άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες, ενώ µόνο 2%
δηλώνει ότι υπήρξε µείωση του ανταγωνισµού από αυτές τις εταιρείες. Είναι ενδιαφέρον
το γεγονός ότι, όπως φαίνεται, οι εταιρείες αντιµετωπίζουν ισχυρότερο ανταγωνισµό από
τους εθνικούς τους ανταγωνιστές· το 46% δήλωσε ότι αυτός ο ανταγωνισµός σηµείωσε
αύξηση.

Όπως ενδεχοµένως αναµενόταν, µεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων αντέδρασε στην αύξηση
αυτή του ανταγωνισµού αυξάνοντας την αποτελεσµατικότητά του. Το σχήµα 19 δείχνει
ότι το 25% των µικρότερων εταιρειών, το 29% των µεσαίων εταιρειών και το 39% των
µεγαλύτερων εταιρειών πιστεύει ότι η εσωτερική αγορά συνέβαλε σε αύξηση της
παραγωγικότητάς τους. Ποσοστό 7%, 6% και 2% αντίστοιχα θεωρεί ότι η εσωτερική
αγορά συνέβαλε στη µείωση της παραγωγικότητάς τους.

Ενδεχοµένως κάποιες εταιρείες χρειάστηκε να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους απλά
για λόγους επιβίωσης. Ωστόσο, το σχήµα 19 δείχνει ότι για πολλές η αυξηµένη
παραγωγικότητα οδήγησε σε αυξηµένη κερδοφορία· 21% των µικρότερων εταιρειών, 24%
των µεσαίων και 33% των µεγαλύτερων εταιρειών θεωρεί ότι η εσωτερική αγορά
συνέβαλε σε αύξηση των κερδών. Ποσοστό 59%, 56% και 51% αντίστοιχα, θεωρεί ότι
δεν υπήρξαν επιπτώσεις στην κερδοφορία.

Η µελέτη δείχνει επίσης ότι 18% των µικρότερων εταιρειών, 23% των µεσαίων και 31%
των µεγαλύτερων εταιρειών πιστεύει ότι η εσωτερική αγορά συνέβαλε σε αύξηση της
απασχόλησης σε αυτές. Ποσοστό 69%, 65% και 57% αντίστοιχα δήλωσε ότι δεν υπήρξαν
επιπτώσεις σε αυτό τον τοµέα.

Σχήµα 19: Οι µεγαλύτερες εταιρείες φαίνεται ότι ωφελήθηκαν περισσότερο από
την εσωτερική αγορά

Σηµείωση: Ποσοστό των επιχειρήσεων που θεωρεί ότι η εσωτερική αγορά συνέβαλε σε αύξηση της
παραγωγικότητας, της κερδοφορίας και της απασχόλησης.

Οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις θεωρούν θετικότερο τον αντίκτυπο της εσωτερικής αγοράς
στην παραγωγικότητα, την κερδοφορία και την απασχόληση. Ένα µεγάλο ποσοστό (36%)
όλων των εταιρειών δήλωσε ότι η εσωτερική αγορά συνέβαλε σε µείωση των
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τηλεπικοινωνιακών δαπανών τους. Σαφώς, τα οφέλη της απελευθέρωσης των
τηλεπικοινωνιών που άρχισε περί τα µέσα της δεκαετίας του 1990 γίνονται αισθητά σε
κάθε τοµέα.15 Μεγάλος αριθµός µεγαλύτερων επιχειρήσεων δήλωσε ότι η εσωτερική
αγορά συνέβαλε επίσης στη µείωση των δαπανών σε άλλους τοµείς: κόστος πρώτων υλών
και συστατικών, ενέργεια, κόστος εργασίας, τέλη τραπεζικών υπηρεσιών και διανοµής.

Ποσοστό 28% των µεγαλύτερων εταιρειών δηλώνει ότι η εσωτερική αγορά µείωσε το
µοναδιαίο κόστος των προϊόντων τους. Ποσοστό 47% δηλώνει ότι δεν υπήρξε καµία
επίπτωση σε αυτό τον τοµέα. Μόνο 14% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι συνέβαλε σε
αύξηση του µοναδιαίου κόστους. Αυτό υποδηλώνει ότι πολλές µεγαλύτερες εταιρείες
είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν οικονοµίες κλίµακας στην εσωτερική αγορά και
συνεπώς να ωφεληθούν από τη µείωση του κόστους.

Είναι επίσης σαφές ότι οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις ήταν σε καλύτερη θέση από τις
µικρότερες ως προς την εκµετάλλευση των ευκαιριών σε νέες αγορές. Το σχήµα 20
δείχνει ότι, παρότι παρόµοιος αριθµός εταιρειών όλων των µεγεθών δηλώνει ότι η
εσωτερική αγορά συνέβαλε σε αύξηση των πωλήσεων στις αντίστοιχες χώρες τους,
αριθµός µεγαλύτερων εταιρειών σχεδόν διπλάσιος των µικρότερων πιστεύει ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση τόνωσε τις πωλήσεις προς άλλα κράτη µέλη (και προς άλλες τρίτες
χώρες).

Σχήµα 20: Θετικός αντίκτυπος στις πωλήσεις

Σηµείωση: Ποσοστό των επιχειρήσεων που θεωρεί ότι η εσωτερική αγορά συνέβαλε σε αύξηση των
πωλήσεων στις αντίστοιχες χώρες, προς άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς
τρίτες χώρες.

Εν γένει, από την έρευνα προκύπτει ότι, παρότι µεγάλος αριθµός εταιρειών διαφόρων
τύπων επωφελήθηκε από την εσωτερική αγορά, µεγαλύτερο ενθουσιασµό επιδεικνύουν οι
εξαγωγικές εταιρείες οι οποίες είναι εκείνες που πιστεύουν ότι επωφελήθηκαν
                                                
15 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις τηλεπικοινωνίες ανατρέξτε στην τελευταία έκθεση για την

Εφαρµογή της δέσµης των κανονιστικών ρυθµίσεων στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών (COM(2001)706
τελικό).
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περισσότερο. Το σχήµα 21 δείχνει ότι το 76% των εταιρειών που εξάγουν προς
περισσότερα από 5 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκριναν θετικές τις επιπτώσεις
της εσωτερικής αγοράς στην επιχειρηµατική τους δραστηριότητα. Πλέον του 60% αυτών
των εταιρειών δήλωσε ότι η εσωτερική αγορά συνέβαλε στην εξαγωγική τους επιτυχία και
περίπου 37% αυτών πιστεύει ότι συνέβαλε στην αύξηση των κερδών τους.

Σχήµα 21: Η άποψη των εξαγωγικών εταιρειών για την εσωτερική αγορά είναι
θετική

Σηµείωση: Ποσοστό επιχειρήσεων που θεωρούν ότι η εσωτερική αγορά συνέβαλε σε αύξηση των
πωλήσεων προς άλλα κράτη µέλη / αύξηση των κερδών / που θεωρούν ότι ο γενικός
αντίκτυπος της εσωτερικής αγοράς ήταν θετικός.

Ζητήθηκε από τις εταιρείες να σχολιάσουν, πέρα από το γενικό αντίκτυπο της εσωτερικής
αγοράς στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες, ποια από τα µέτρα της εσωτερικής
αγοράς ήταν σηµαντικότερα για αυτές. Περιέργως, οι απαντήσεις ήταν σχεδόν ίδιες για
όλα τα είδη επιχειρήσεων – µεγάλες, µεσαίες και µικρές, εξαγωγικές και µη. Η εξάλειψη
των τελωνειακών εγγράφων και η κατάργηση των συνοριακών ελέγχων φάνηκαν ότι είναι
τα σηµαντικότερα µέτρα, ενώ µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων επεσήµαναν επίσης τα
ευρωπαϊκά πρότυπα προϊόντων και τις διαδικασίες ΦΠΑ για πωλήσεις εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκέφτονται πιο ευρωπαϊκά οι εταιρείες;

Οι επιχειρήσεις µπορούν να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που παρέχει η εσωτερική
αγορά εφόσον είναι προετοιµασµένες να προσαρµόσουν τις επιχειρηµατικές στρατηγικές
τους ώστε να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις που αυτή δηµιουργεί και να εκµεταλλευτούν
τις ευκαιρίες που παρέχει.

Περισσότερες από τις µισές (56%) µικρές εταιρείες δήλωσαν ότι σκέφτονται πιο
ευρωπαϊκά από πριν, λόγω της εσωτερικής αγοράς. Το ίδιο απάντησε 63% των µεσαίων
και 68% των µεγαλύτερων εταιρειών.

Στην ερώτηση προς τις εταιρείες σχετικά µε τις επιπτώσεις της εσωτερικής αγοράς στη
στρατηγική τους, δόθηκαν κάποιες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Όπως φαίνεται
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στο σχήµα 22, ποσοστό µεγαλύτερο του 50% των µικρών επιχειρήσεων δήλωσε ότι η
εσωτερική αγορά επηρέασε τη στρατηγική τους µάρκετινγκ. Το ποσοστό αυτό για τις
µεγάλες εταιρείες είναι µόλις 40%. Από αυτό µπορούµε να συνάγουµε ότι πολλές µεγάλες
επιχειρήσεις είχαν ήδη λάβει υπόψη τη µεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά στις στρατηγικές
τους µάρκετινγκ πριν από το 1992, ενώ για πολλές µικρότερες εταιρείες αυτό αποτέλεσε
µια νέα πραγµατικότητα. Φαίνεται ότι η εσωτερική αγορά είχε µεγαλύτερο αντίκτυπο σε
άλλες πτυχές των επιχειρηµατικών στρατηγικών των µεγαλύτερων εταιρειών: τιµολόγηση
προϊόντων, αγορές από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διανοµή προς άλλα
κράτη µέλη της Ένωσης.

Σχήµα 22: Η εσωτερική αγορά επηρέασε σηµαντικά την επιχειρηµατική στρατηγική

Σηµείωση: Ποσοστό επιχειρήσεων που θεωρεί ότι η εσωτερική αγορά επηρέασε σηµαντικά την
επιχειρηµατική τους στρατηγική.

Ενδεχοµένως να είναι αναµενόµενο ότι, σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης της εσωτερικής
αγοράς, οι µεγαλύτερες εταιρείες επιδιώκουν να αποκτήσουν µία πραγµατικά ευρωπαϊκή
διάσταση – δηµιουργώντας επιχειρήσεις σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
αγοράζοντας µετοχές σε άλλες εταιρείες της Ένωσης, ή µέσω συγχωνεύσεων και
εξαγορών, ή συµφωνιών συνεργασίας µε άλλες εταιρείες. Τα αποτελέσµατα της έρευνας
επιβεβαιώνουν ότι αυτό συµβαίνει και δείχνουν ότι οι συµφωνίες συνεργασίας είναι το
προτιµώµενο µέσο. Το σχήµα 22 δείχνει ότι 43% των µεγάλων εταιρειών δήλωσε ότι η
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εσωτερική αγορά τις ενθάρρυνε να συνάψουν τέτοιου είδους συµφωνίες. Μικρότερος
(αλλά εξίσου σηµαντικός) αριθµός εταιρειών έκανε λόγο για τη δηµιουργία επιχειρήσεων
σε άλλα κράτη µέλη της Ένωσης, επενδύσεις σε εταιρείες σε άλλα κράτη µέλη, ή για
επενδύσεις εταιρειών άλλων κρατών µελών στις δικές τους εταιρείες.

Είναι οι εταιρείες καλά ενηµερωµένες σχετικά µε τα δικαιώµατά τους που
απορρέουν από την εσωτερική αγορά;

Προφανώς, οι εταιρείες θα προσαρµόσουν τις επιχειρηµατικές στρατηγικές τους
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρέχει η εσωτερική αγορά µόνο αν
είναι πλήρως ενήµερες σχετικά µε αυτές τις ευκαιρίες.

Περίπου το ήµισυ (42%) των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πιστεύει ότι έχει πολύ καλή ή καλή
ενηµέρωση σχετικά µε τα δικαιώµατα που απορρέουν από την εσωτερική αγορά. Το
σχήµα 23 δείχνει ότι οι επιχειρήσεις στο Λουξεµβούργο, τη ∆ανία και την Αυστρία είναι
περισσότερο σίγουρες σε σχέση µε το επίπεδο ενηµέρωσής τους· οι επιχειρήσεις αυτών
των χωρών, σε ποσοστό 69%, 62% και 61%, δήλωσαν ότι είναι πολύ καλά ή καλά
ενηµερωµένες. Οι γερµανικές, βρετανικές και ισπανικές επιχειρήσεις εκφράζουν τη
λιγότερη σιγουριά· µόνο 34%, 40% και 40% των επιχειρήσεων αυτών των χωρών δηλώνει ότι
είναι πολύ καλά ή καλά ενηµερωµένο. Αυτή η έλλειψη ενηµέρωσης µπορεί να εξηγήσει εν
µέρει γιατί σχετικά µικρός αριθµός γερµανικών και βρετανικών επιχειρήσεων έχει θετική
άποψη σχετικά µε τον αντίκτυπο της εσωτερικής αγοράς.

Σχήµα 23: Ποσοστό επιχειρήσεων που πιστεύουν ότι έχουν καλή ενηµέρωση για
την εσωτερική αγορά

Σηµείωση: Ποσοστό επιχειρήσεων που πιστεύουν ότι έχουν καλή ή πολύ καλή ενηµέρωση σχετικά µε τα
δικαιώµατα που απορρέουν από την εσωτερική αγορά.

Το σχήµα 24 δείχνει ότι οι µεγαλύτερες εταιρείες, σε ποσοστό 58%, δηλώνουν ότι είναι
πολύ καλά ή καλά ενηµερωµένες σχετικά µε τα δικαιώµατά τους στην εσωτερική αγορά.
Το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 46% για τις µεσαίες επιχειρήσεις και σε 41% για τις
µικρότερες. Αυτό το κενό πληροφόρησης µπορεί να εξηγήσει σε κάποιο βαθµό το
υψηλότερο ποσοστό µεγαλύτερων εταιρειών που πιστεύουν ότι έχουν επωφεληθεί από την
εσωτερική αγορά.
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Σχήµα 24: Οι µεγαλύτερες εταιρείες πιστεύουν ότι είναι καλύτερα ενηµερωµένες
σχετικά µε την εσωτερική αγορά

Σηµείωση: Ποσοστό επιχειρήσεων που πιστεύουν ότι έχουν καλή ή πολύ καλή ενηµέρωση σχετικά µε τα
δικαιώµατα που απορρέουν από την εσωτερική αγορά.

Το συµπέρασµα είναι ότι απαιτούνται µεγαλύτερες προσπάθειες για την αύξηση της
ευαισθητοποίησης των εταιρειών σχετικά µε τα δικαιώµατά τους στην εσωτερική αγορά,
ιδιαίτερα σε κράτη µέλη όπως η Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ισπανία, όπου τα
επίπεδα ευαισθητοποίησης φαίνεται ότι είναι χαµηλά. Οι προσπάθειες θα πρέπει να
εστιάζουν ιδιαίτερα στη µείωση του κενού πληροφόρησης µεταξύ µεγάλων και µικρών
εταιρειών.

Μπορούν να ενθαρρυνθούν περισσότερες εταιρείες να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες
που παρέχει η εσωτερική αγορά;

Η έρευνα δείχνει ότι οι εταιρείες που εξάγουν προς άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχουν θετικότερη άποψη σχετικά µε την εσωτερική αγορά και πιστεύουν ότι
µπορούν να επωφεληθούν περισσότερο. Αυτό θέτει κάποια σηµαντικά ερωτήµατα: γιατί
τόσο πολλές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγουν να µην εξάγουν και τι θα
µπορούσε να γίνει ώστε να ενθαρρυνθούν;

Όπως φαίνεται στο σχήµα 25, ο µεγαλύτερος αριθµός ερωτηθεισών µη εξαγωγικών
εταιρειών δήλωσε ότι τα προϊόντα δεν ήταν κατάλληλα για εξαγωγή (41%) ή ότι η τοπική
ζήτηση ήταν επαρκής (50%). Ποσοστό 2% δήλωσε ότι στερούνταν των οικονοµικών
µέσων για τις εξαγωγές. Σαφώς, είναι απίθανο εταιρείες που δίνουν τέτοιες απαντήσεις να
αρχίσουν να εξάγουν στο εγγύς µέλλον και οι ιθύνοντες χάραξης πολιτικής µπορούν να
κάνουν ελάχιστα για να το αλλάξουν αυτό.
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Σχήµα 25: Λόγοι για µη έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας

Σηµείωση: Ποσοστό επί του συνόλου των ερωτηθεισών εταιρειών (παρέχεται δυνατότητα πολλαπλών
απαντήσεων)

Ωστόσο, όπως φαίνεται επίσης στο σχήµα 25, οι ερωτηθείσες επιχειρήσεις, σε ποσοστό
9%, δήλωσαν ότι θα ήθελαν να εξάγουν αλλά έχουν ανάγκη από περισσότερες
πληροφορίες, και, σε ποσοστό 10%, δήλωσαν ότι θα ήθελαν να εξάγουν αλλά τους
απασχολούν τα εµπόδια που ενδέχεται να συναντήσουν. Αυτό υποδηλώνει ότι αν
παρασχεθούν περισσότερες πληροφορίες και αρθούν τα υπόλοιπα εµπόδια, αναµένεται να
αυξηθεί ο αριθµός των επιχειρήσεων που θα εκµεταλλευθεί τις ευκαιρίες που παρέχει η
εσωτερική αγορά.

Είναι απογοητευτικό ότι πλέον του 20% των εταιρειών που συµµετείχαν στην έρευνα
δήλωσε ότι απλώς δεν είχαν σκεφτεί να εξάγουν προς άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αν και ότι οι περισσότερες από τις µη εξαγωγικές εταιρείες που συµµετείχαν
στην έρευνα είναι σχετικά µικρές, όλες τους απασχολούν τουλάχιστον 10 άτοµα, και
προκαλεί ίσως έκπληξη το γεγονός ότι τόσο πολλές από αυτές φαίνεται να µην έχουν
φιλοδοξίες και να µην σκέφτονται σε ευρωπαϊκή κλίµακα.

Είναι θετικότερο, ωστόσο, ότι ελάχιστες από τις εταιρείες (κάτω από 5%) δήλωσαν ότι
είχαν προσπαθήσει να εξάγουν στο παρελθόν, αλλά τους απέτρεψαν τα προβλήµατα που
αντιµετώπισαν.
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Έχουν προσλάβει οι εταιρείες προσωπικό από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης;

Το κοινοτικό δίκαιο καθιστά ευκολότερη την πρόσβαση των εργοδοτών σε µια ευρύτερη
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, µε την πρόσληψη προσωπικού από άλλα κράτη µέλη.16

Περίπου 20% των εταιρειών που συµµετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι ήδη είχε προβεί σε
προσλήψεις. Το υπόλοιπο 80% ερωτήθηκε γιατί δεν είχε προβεί σε αυτήν την ενέργεια.

Το σχήµα 26 δείχνει ότι περίπου το ήµισυ αυτών των εταιρειών (45%) δήλωσε ότι η
τοπική ή εθνική αγορά εργασίας επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών τους. Είναι
σαφές ότι αυτοί οι ερωτηθέντες δεν επιθυµούν ή δεν έχουν ανάγκη να προσλάβουν
προσωπικό από άλλα κράτη µέλη.

Σχήµα 26: ∆ιαρθρωτικά αίτια περιορίζουν τις διασυνοριακές προσλήψεις

Σηµείωση: Ποσοστό επί του συνόλου των ερωτηθεισών εταιρειών (παρέχεται δυνατότητα πολλαπλών
απαντήσεων).

                                                
16 Οι ευρωπαίοι πολίτες που επιθυµούν να εργαστούν σε κάποιο άλλο κράτος µέλος και οι εργοδότες

που επιθυµούν να προσλάβουν προσωπικό από το εξωτερικό µπορούν να λάβουν πληροφορίες και
βοήθεια από το δίκτυο EURES. Στα µέλη του δικτύου περιλαµβάνονται δηµόσιες υπηρεσίες
απασχόλησης, επαγγελµατικές οργανώσεις, και ενώσεις εργοδοτών. Ο συντονισµός γίνεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλ http://europa.eu.int/eures
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Ωστόσο, αυτό συνεπάγεται ότι τουλάχιστον κάποιες από τις υπόλοιπες µισές εταιρείες θα
επιθυµούσαν να προσλάβουν προσωπικό από άλλα κράτη µέλη. Το σχήµα 26 δείχνει
επίσης ότι κάποιοι από τους λόγους που δόθηκαν από τους ερωτηθέντες για τη µη
διασυνοριακή πρόσληψη προσωπικού είναι δύσκολο να αλλαχθούν από τους ιθύνοντες
χάραξης πολιτικής: το γεγονός ότι οι υποψήφιοι διστάζουν να µετακινηθούν για λόγους
που άπτονται της οικογενειακή ζωής τους, για παράδειγµα, ή λόγω των µισθολογικών
διαφορών και οικονοµικών κινήτρων.

Ωστόσο, ένας ελάχιστα µεγαλύτερος αριθµός των ερωτηθέντων ανέφερε λόγους που θα
µπορούσαν να αντιµετωπιστούν µε τη λήψη σωστών µέτρων πολιτικής.17 Οι λόγοι αυτοί
περιλαµβάνουν δυσκολίες σε σχέση µε τη συνταξιοδότηση, την έλλειψη γλωσσικών
δεξιοτήτων ή δυσκολίες στην αξιολόγηση της επαγγελµατικής εµπειρίας ή των
επαγγελµατικών προσόντων.

Ματιά προς το µέλλον

Το 83% των µικρότερων εταιρειών, το 90% των µεσαίων και πλέον του 92% των
µεγαλύτερων εταιρειών πιστεύουν ότι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς
πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο µέλλον. Αυτό
δείχνει ότι παρόλο που πέρασε µία δεκαετία από το 1992, ο επιχειρηµατικός κόσµος
αντιλαµβάνεται ότι πρέπει ακόµη να γίνουν πολλά ώστε να λειτουργήσει καλύτερα η
εσωτερική αγορά, και ότι συνεπώς η πολιτική της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να
παραµείνει θέµα ύψιστης προτεραιότητας στο πολιτικό πρόγραµµα.

Ζητήθηκε επίσης από τους ερωτηθέντες να αναφερθούν σε συγκεκριµένες δραστηριότητες
που θα µπορούσαν να αποτελέσουν µελλοντικά µέρος της πολιτικής της εσωτερικής
αγοράς. Το σχήµα 27 δείχνει ότι πιστεύουν πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο να
εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες θα δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά
βάσει ενός συνόλου κανόνων και όχι 15. Πολλές εταιρείες ανέφεραν επίσης την ανάγκη
να εξασφαλιστεί ο θεµιτός ανταγωνισµός και την ανάγκη για την καλύτερη ευθυγράµµιση
των εθνικών φορολογικών συστηµάτων. Η σειρά των προτεραιοτήτων ήταν σε µεγάλο
βαθµό παρόµοια για όλα τα µεγέθη εταιρειών.

                                                
17 Βλέπε το άρθρο «Σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δεξιότητες και την κινητικότητα»

(COM(2002)72 τελικό).
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Σχήµα 27: Οι εταιρείες επιθυµούν ένα ενιαίο σύνολο κανόνων εσωτερικής αγοράς

Σηµείωση: Ποσοστό επί του συνόλου των ερωτηθεισών εταιρειών (παρέχεται δυνατότητα πολλαπλών
απαντήσεων).

Εκµετάλλευση των ευκαιριών που παρέχει µια διευρυµένη εσωτερική αγορά

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες αναµένουν ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
έχει θετικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις τους. Συγκεκριµένα, το 55% των εταιρειών
αδηµονεί να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες στην αγορά. Κάτι τέτοιο δεν περιορίζεται στα
κράτη µέλη, όπως η Αυστρία και η Γερµανία που έχουν κοινά σύνορα µε υποψήφιες προς
ένταξη χώρες. Οι επιχειρήσεις στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Σουηδία
φαίνονται πιο ενθουσιώδεις σχετικά µε τις νέες ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν
σύντοµα.
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B. Τι πιστεύουν οι πολίτες

Στη δεύτερη µελέτη συµµετείχαν 7.500 πολίτες, που κάλυπταν όλες τις ηλικιακές οµάδες,
από την οµάδα των ατόµων ηλικίας 15-25 ετών έως την οµάδα ατόµων ηλικίας άνω των
55, και στα 15 κράτη µέλη. Τα άτοµα αυτά επιλέχθηκαν από ένα ευρύ φάσµα
κοινωνικοοικονοµικών κατηγοριών και διαµένουν σε διαφορετικές περιοχές
(µητροπόλεις, άλλα αστικά κέντρα και αγροτικές περιοχές). Συµµετείχε ίσος αριθµός
ανδρών και γυναικών.

Γενικός αντίκτυπος του προγράµµατος της εσωτερικής αγοράς

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνουν τις επιπτώσεις της
εσωτερικής αγοράς στην καθηµερινή τους ζωή πολύ θετικές. Τα δύο τρίτα παραδέχονται
ότι είναι πλέον ευκολότερη η µετακίνηση από το ένα κράτος µέλος στο άλλο συγκριτικά
δέκα χρόνια πριν. Τα τρία τέταρτα καλωσορίζουν την αύξηση του ανταγωνισµού που
έφερε η εσωτερική αγορά σε αρκετούς τοµείς όπως οι µεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, οι
τραπεζικές ή ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η εσωτερική αγορά ήταν εν γένει θετική για τους
καταναλωτές. Το σχήµα 28 δείχνει ότι το 80% πιστεύει ότι αυξήθηκε το εύρος των
διαθέσιµων προϊόντων. Το 67% πιστεύει ότι έχει επίσης βελτιωθεί η ποιότητα των
προϊόντων. Ωστόσο, µόνο το 41% πιστεύει ότι µειώθηκαν οι τιµές.

Σχήµα 28: Οι πολίτες πιστεύουν ότι οι επιπτώσεις της εσωτερικής αγοράς είναι
θετικές

Σηµείωση: Ποσοστό πολιτών που πιστεύουν ότι οι επιπτώσεις της εσωτερικής αγοράς ήταν σχετικά ή
πολύ θετικές.

Όπως προκύπτει από το σχήµα 29, οι αντιλήψεις σχετικά µε τις επιπτώσεις της
εσωτερικής αγοράς στις τιµές διαφέρουν από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. Οι
απαντήσεις από το Λουξεµβούργο, το Ηνωµένο Βασίλειο, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη
Σουηδία και τη Φινλανδία ήταν άκρως θετικές, ενώ εκείνες από την Ελλάδα, τις Κάτω
Χώρες, την Ιταλία, την Αυστρία, τη Γερµανία και την Ιταλία ήταν λιγότερο θετικές.
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Σχήµα 29: Η γνώµη των πολιτών για την επίδραση της εσωτερικής αγοράς στις
τιµές διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών

Σηµείωση: Ποσοστό πολιτών που πιστεύουν ότι η επίδραση της εσωτερικής αγοράς στις τιµές ήταν
σχετικά ή πολύ θετική.

Για κάποιες από αυτές τις διαφορές υπάρχουν πιθανές εξηγήσεις. Οι διακυµάνσεις των
τιµών µεταξύ των κρατών µελών έχουν µειωθεί την τελευταία δεκαετία. Αυτό σε µεγάλο
βαθµό οφείλεται στο ότι οι ακριβότερες χώρες προσέγγισαν περισσότερο τον κοινοτικό
µέσο όρο. Αυτό εξηγεί τις θετικές απόψεις σε χώρες όπως η Φινλανδία και η Σουηδία,
όπου οι τιµές τείνουν να είναι υψηλότερες. Άλλες διακυµάνσεις ενδέχεται να οφείλονται
σε παράγοντες που δεν συνδέονται άµεσα µε την εσωτερική αγορά. Επί παραδείγµατι, στο
Ηνωµένο Βασίλειο η δύναµη της στερλίνας σηµαίνει απαραιτήτως ότι τα εισαγόµενα
αγαθά φαίνονται λιγότερο ακριβά και αυτό ενδεχοµένως να εξηγεί εν µέρει τις θετικές
απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτό το κράτος µέλος. Η περισσότερο αρνητική άποψη της
Ιρλανδίας µπορεί απλώς να οφείλεται στον σχετικά υψηλό πληθωρισµό της εντός της
ζώνης του ευρώ.

Πόσο καλά ενηµερωµένοι είναι οι πολίτες σχετικά µε τα δικαιώµατά τους στην
εσωτερική αγορά;

Το γεγονός ότι οι πολίτες εν γένει έχουν θετική άποψη για τις επιπτώσεις της εσωτερικής
αγοράς στην καθηµερινή τους ζωή βασίζεται στην καλή γνώση και κατανόηση της
εσωτερικής αγοράς και των ευκαιριών που παρέχει; Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκαν δύο
διαφορετικές τεχνικές για να διαπιστωθεί αυτό. Πρώτον, οι πολίτες ερωτήθηκαν πόσο
καλά ενηµερωµένοι πιστεύουν ότι είναι (σχήµα 30).

52 51 49 48 47 46 44 43 41 37 36 34 34 33 21
0

10

20

30

40

50

60

L UK B F S FIN P DK E IRL D A I NL EL

Π
οσ
οσ
τό



37

Σχήµα 30: Οι πολίτες της Αυστρίας, του Βελγίου, του Λουξεµβούργου, της
Γερµανίας και της Ισπανίας στην πλειοψηφία τους πιστεύουν ότι είναι
καλά ενηµερωµένοι

Σηµείωση: Ποσοστό των πολιτών που πιστεύουν ότι είναι καλά ή πολύ καλά ενηµερωµένοι σχετικά µε
τα δικαιώµατά τους στην εσωτερική αγορά.

∆εύτερον, προκειµένου να δοκιµαστεί το πραγµατικό επίπεδο γνώσης τους, οι πολίτες
ερωτήθηκαν σχετικά µε τα βασικά δικαιώµατά τους στην εσωτερική αγορά18 (σχήµα 31).

Σχήµα 31: Το υψηλότερο ποσοστό σωστών απαντήσεων δόθηκε στη Γαλλία και
το Λουξεµβούργο

Σηµείωση: Ζητήθηκε από τους πολίτες να απαντήσουν σε 8 ερωτήσεις σχετικά µε τα δικαιώµατά τους
στην εσωτερική αγορά. Οι µέσες βαθµολογίες υπολογίστηκαν προσθέτοντας τα ποσοστά των
ερωτηθέντων που απάντησαν σωστά σε κάθε ερώτηση και διαιρώντας το άθροισµα δια του 8.

                                                
18 Τα θέµατα που εξετάστηκαν ήταν τα δικαιώµατα στην εσωτερική αγορά στους τοµείς των αδειών

εργασίας, των στεγαστικών δανείων, των αγορών αυτοκινήτων, της ασφάλειας κατοικίας, της
πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη, των ακαδηµαϊκών τίτλων, των εγγυήσεων προϊόντων και των
δικαιωµάτων ψήφου.
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Η εικόνα που παρουσιάζεται στα σχήµατα 30 και 31 είναι σχετικά ανάµικτη. Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, ποσοστό µόλις µικρότερο του ηµίσεος (45%) των
ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι καλά ή πολύ καλά ενηµερωµένοι. Ποσοστό µόλις
µεγαλύτερο από το µισό (54%) θεωρεί ότι είναι σχετικά ή καθόλου ενηµερωµένοι. Αυτό
θα πρέπει να εξεταστεί παράλληλα µε τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου όπου κατά
µέσο όρο περίπου το ήµισυ των ερωτηθέντων απάντησε σωστά (52%).

Η διακύµανση από το ένα κράτος µέλος στο άλλο είναι περιορισµένη. Τα αποτελέσµατα
δείχνουν ότι µόνο το 38% των γάλλων ερωτηθέντων πιστεύουν ότι είναι καλά ή πολύ
καλά ενηµερωµένοι (µόνο η Ιταλία είχε χαµηλότερη βαθµολογία µε 33%). Ωστόσο, όσον
αφορά τις ερωτήσεις για τα δικαιώµατά τους, η µέση βαθµολογία των Γάλλων ήταν η
υψηλότερη. Το 61% των αυστριακών ερωτηθέντων πιστεύουν ότι είναι καλά ή πολύ καλά
ενηµερωµένοι. Αυτή ήταν η υψηλότερη βαθµολογία σε όλα τα κράτη µέλη, αλλά η µέση
βαθµολογία τους στην εξέταση δεν ήταν εξαιρετική, ήτοι 51%. Η Ελλάδα έλαβε την
χαµηλότερη µέση βαθµολογία στην εξέταση µε 41%. Αυτό συνδυάζεται µε τις αντιλήψεις
των Ελλήνων· η πλειοψηφία (59%) των ελλήνων ερωτηθέντων πιστεύουν ότι είναι λίγο ή
καθόλου ενηµερωµένοι.

Συνδυαστικά, αυτά τα αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι πρέπει ακόµη να γίνουν πολλά και
ότι οι δηµόσιες αρχές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών µελών πρέπει να
εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αύξηση της ενηµέρωσης σχετικά µε τα δικαιώµατα
στην εσωτερική αγορά.

Αξιοποιούν οι πολίτες τις ευκαιρίες που παρέχει η εσωτερική αγορά;

Η εσωτερική αγορά παρέχει σηµαντικές ευκαιρίες στους πολίτες – διαµονής, εργασίας ή
σπουδών σε κάποιο άλλο κράτος µέλος ή αγορών αγαθών και υπηρεσιών εκτός συνόρων.
Το ερώτηµα είναι πόσοι από αυτούς εκµεταλλεύονται αυτές τις ευκαιρίες ή θα ήταν
διατεθειµένοι να το κάνουν και ποιες επιπτώσεις θα έχει πιθανώς κάτι τέτοιο;

Η εικόνα που προκύπτει από την έρευνα δεν είναι σαφής. Το πρώτο θέµα αφορά τον
αριθµό των πολιτών που θα ήταν σίγουρα ή πιθανώς διατεθειµένοι να µεταβούν σε κάποιο
άλλο κράτος µέλος για να αγοράσουν κάποιο αγαθό ή υπηρεσία.

Είναι ενδιαφέρον να ληφθεί αυτό υπόψη σε σχέση µε τη µελλοντική σύγκλιση των τιµών
στην Ένωση. Από το 1992 έχει υπάρξει σηµαντική σύγκλιση, παρότι φαίνεται ότι τα
τελευταία χρόνια η διαδικασία παρουσιάζει στασιµότητα. Το θέµα είναι αν - τώρα που το
ευρώ έχει καταστήσει ευκολότερη τη σύγκριση των τιµών σε διαφορετικά κράτη µέλη –
οι καταναλωτές θα ωθήσουν εκ νέου τη διαδικασία κάνοντας µεγάλες αγορές εκτός των
συνόρων του κράτους τους.

Η έρευνα δείχνει ότι µόλις πάνω από το ήµισυ των ερωτηθέντων (53%) θα µετέβαινε ή θα
εξέταζε το ενδεχόµενο να µεταβεί σε κάποιο άλλο κράτος µέλος για να προµηθευτεί
κάποιο αγαθό ή υπηρεσία γιατί είναι φθηνότερο ή καλύτερο. Το ποσοστό αυτό είναι
υψηλότερο στο Λουξεµβούργο (74%) και το Ηνωµένο Βασίλειο (66%). Το τελευταίο
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ποσοστό ενδεχοµένως να αντανακλά διαφορές σε επίπεδα φορολόγησης (για τα
αλκοολούχα ποτά 19 και τα τσιγάρα) ή θέµατα συναλλάγµατος.

Φαίνεται απίθανο να αυξηθεί αυτό το ποσοστό κατά πολύ στο µέλλον, ανεξάρτητα από τις
δράσεις των ιθυνόντων χάραξης πολιτικής. Το σχήµα 32 δείχνει ότι η πλειοψηφία εκείνων
που απάντησαν ότι θα ήταν σίγουρα ή πιθανώς διατεθειµένοι να µεταβούν σε κάποιο άλλο
κράτος µέλος για να προµηθευτούν κάποιο αγαθό ή υπηρεσία, επεσήµανε τα έξοδα
ταξιδιού, τα προβλήµατα γλώσσας, ή τον χρόνο που απαιτείται ως τα κύρια εµπόδια.
Κανένας από αυτούς τους παράγοντες δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί άµεσα από τους
ιθύνοντες χάραξης πολιτικής. Οι παράγοντες στους οποίους µπορούν να επιδράσουν
ευκολότερα οι τελευταίοι – όπως τα διοικητικά έξοδα, η εξυπηρέτηση µετά την πώληση ή
η εφαρµογή των δικαιωµάτων του καταναλωτή – µοιάζουν να είναι λιγότερο σηµαντικά.

Σχήµα 32: Λόγοι µη αγοράς σε κάποιο άλλο κράτος µέλος

Σηµείωση: Ποσοστό του συνόλου των ερωτηθέντων που δεν θα εξέταζε το ενδεχόµενο να µεταβεί σε
κάποιο άλλο κράτος µέλος για να προµηθευτεί κάποιο αγαθό ή υπηρεσία (υπήρχε δυνατότητα
πολλαπλών απαντήσεων).

Ωστόσο, ακόµη και αν είναι απίθανο να αυξηθεί στο µέλλον, το ποσοστό του 53% είναι
αρκετά υψηλό. Εν τούτοις, ακόµη και αν περισσότερο από το ήµισυ του ενήλικου
πληθυσµού είναι σίγουρα ή πιθανώς διατεθειµένο να ταξιδέψει σε κάποιο άλλο κράτος
µέλος για να προµηθευτεί αγαθά ή υπηρεσίες, ενδεχοµένως αυτές οι αγορές θα
παραµείνουν ένα µικρό ποσοστό του συνόλου.

Φυσικά, οι διασυνοριακές αγορές δεν απαιτούν απαραίτητα τη µετακίνηση µεταξύ των
κρατών µελών, µπορούν επίσης να γίνουν µέσω του ∆ιαδικτύου. Το γεγονός ότι πολλούς
από τους ερωτηθέντες τούς απασχολούσε µάλλον ο χρόνος και το κόστος του ταξιδιού
παρά θέµατα όπως η προστασία των δικαιωµάτων του καταναλωτή, υποδηλώνει ότι οι

                                                
19 Ο πίνακας αποτελεσµάτων αριθ. 10 επεσήµανε ότι πράγµατι διεξάγονται σηµαντικές εισαγωγές από

ιδιώτες σε κράτη µέλη µε υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης όπως το Ηνωµένο Βασίλειο
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διασυνοριακές αγορές θα µπορούσαν κάλλιστα να αναπτυχθούν περαιτέρω µέσω του
∆ιαδικτύου.

Αξίζει επίσης να υπενθυµίσουµε ότι η ώθηση για περαιτέρω σύγκλιση τιµών θα προέλθει
κυρίως από άλλους παράγοντες, περιλαµβανοµένου του αυξηµένου ανταγωνισµού στις
εθνικές αγορές ως συνέπεια της αύξησης των εισαγωγών από άλλα κράτη µέλη και η
παρουσία εταιρειών άλλων κρατών µελών. Προκειµένου να επιταχυνθεί αυτή η τάση,
πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την άρση των εµποδίων στις εµπορικές
συναλλαγές και την εγκατάσταση.

Οι πολίτες που έλαβαν µέρος στην έρευνα ερωτήθηκαν επίσης σχετικά µε τη µετακίνησή
τους σε κάποιο άλλο κράτος µέλος για σπουδές ή εργασία. Μόνο 6% το έχει κάνει ήδη. Το
67% αυτών ποτέ δεν το είχε σκεφτεί. Το 15% σκέφτεται να το κάνει στο µέλλον και ένα
επιπλέον 11% απάντησε ότι το είχε σκεφτεί αλλά εγκατέλειψε την ιδέα. Όπως φαίνεται
στο σχήµα 33, οι κύριοι λόγοι παραίτησης από αυτή την ιδέα είναι οικογενειακοί και τα
γλωσσικά προβλήµατα, αλλά επίσης έλλειψη ενηµέρωσης20 και δυσκολία εύρεσης
κατάλληλης εργασίας. Σε σχέση µε κάποιους από αυτούς τους παράγοντες µπορούν να
ληφθούν µέτρα από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

                                                
20 Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δεξιότητες και την κινητικότητα (COM(2002)72

τελικό) ανακοίνωσε τη δηµιουργία ενιαίου ιστοχώρου ενηµέρωσης για την κινητικότητα στην Ευρώπη.
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Σχήµα 33: Λόγοι παραίτησης από την ιδέα µετακίνησης σε κάποιο άλλο κράτος
µέλος

Σηµείωση: Ποσοστό όλων των ερωτηθέντων που είχαν σκεφτεί να ζήσουν σε κάποιο άλλο κράτος µέλος,
αλλά παραιτήθηκαν της ιδέας (είναι δυνατές πολλαπλές απαντήσεις).

Μόνο µια ελάχιστη µειοψηφία των ερωτηθέντων (6%) απάντησε ότι είχαν ήδη ασφαλιστεί
ή λάβει στεγαστικό δάνειο σε κάποιο άλλο κράτος µέλος ή σκέφτονται να το κάνουν.
Αυτό δείχνει ότι, παρά την εισαγωγή του ευρώ, που εξάλειψε πολλούς από τους
ανασταλτικούς παράγοντες για την αγορά χρηµατοοικονοµικών προϊόντων εκτός
συνόρων, και παρά την πρόσφατη πρόοδο προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης των
χρηµατοοικονοµικών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες εµφανίζονται ακόµη
διστακτικοί σχετικά µε την εκµετάλλευση των ευκαιριών που παρέχονται.

Όπως δείχνει το σχήµα 34, το 36% εκείνων που δεν είχαν ποτέ σκεφτεί να ασφαλιστούν ή
να λάβουν στεγαστικό δάνειο σε κάποιο άλλο κράτος µέλος ή που το είχαν σκεφτεί αλλά
µετά άλλαξαν γνώµη ανέφεραν την έλλειψη ενηµέρωσης σχετικά µε τις ευκαιρίες ως
πρώτο ή δεύτερο λόγο. Αυτό συνδυάζεται µε τα αποτελέσµατα της εξέτασης, καθώς
ελάχιστοι απάντησαν σωστά στην ερώτηση σχετικά µε τη δυνατότητα αγοράς αυτών των
προϊόντων εκτός των συνόρων τους. Αναφέρθηκαν επίσης στα γλωσσικά εµπόδια ή τις
ανησυχίες σχετικά µε διοικητικές διατυπώσεις, φορολογικές δυσκολίες ή την προστασία
των δικαιωµάτων του καταναλωτή.

Ωστόσο, στην πλειοψηφία τους αυτοί οι ερωτηθέντες (64%) απλά δεν επιθυµούν να
αγοράσουν τέτοια προϊόντα σε κάποιο άλλο κράτος µέλος. Αυτό µπορεί απλά να δηλώνει
ότι όταν πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, η εγγύτητα και η ασφάλεια
εξακολουθούν να θεωρούνται πολύ σηµαντικοί παράγοντες, και οποιαδήποτε εταιρεία
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επιθυµεί να διεισδύσει σε αυτήν την αγορά σε κάποιο άλλο κράτος µέλος θα πρέπει να
έχει παρουσία εκεί.

Σχήµα 34: Το 64% δεν επιθυµεί να κάνει ασφάλιση ή να λάβει στεγαστικό δάνειο
σε κάποιο άλλο κράτος µέλος

Σηµείωση: Ποσοστό όλων των ερωτηθέντων που δεν σκέφτεται να κάνει ασφάλιση ή να λάβει
στεγαστικό δάνειο σε κάποιο άλλο κράτος µέλος (υπήρχε δυνατότητα πολλαπλών
απαντήσεων).
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3. ∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1992 - 2002

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε για πρώτη φορά τον ∆είκτη Εσωτερικής Αγοράς στον
πίνακα αποτελεσµάτων του Νοεµβρίου 2001. Αυτός ο δείκτης είναι σύνθετος και
αποσκοπεί στη µέτρηση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή υποσχέθηκε
την επανεξέταση και αναθεώρηση του δείκτη. Συνεπώς, ο δείκτης του 2002 έχει βελτιωθεί
σηµαντικά σε σύγκριση µε εκείνον του 2001.21

Στόχος του ∆είκτη Εσωτερικής Αγοράς είναι να παρέχει ένα µέτρο των επιπτώσεων της
πολιτικής της εσωτερικής αγοράς όπως καθορίζεται από την ελεύθερη κυκλοφορία
εµπορευµάτων, υπηρεσιών, κεφαλαίου και εργαζοµένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα πρέπει να θεωρηθεί περισσότερο ως ένας έλεγχος πραγµατικότητας παρά ως
επιστηµονική άσκηση.

Ο αναθεωρηµένος δείκτης εστιάζει σε ένα σύνολο δεικτών που αποσκοπούν στη µέτρηση
των επιπτώσεων της πολιτικής της εσωτερικής αγοράς. Στόχος της αναθεώρησης ήταν να
καταστεί ο νέος δείκτης ένα καλύτερο µέτρο του «επιχειρηµατικού πυρήνα» της
εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, αποκλείστηκαν από τον αναθεωρηµένο δείκτη οι
µεταβλητές που συνδέονται µε την εσωτερική αγορά µε την ευρεία έννοια (παραδείγµατος
χάρη αέρια που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, που περιλαµβάνονταν στον
δείκτη του 2001).

Ο δείκτης του 2002 υπολογίζεται ως σταθµισµένο άθροισµα των 12 βασικών δεικτών – η
σχετική τους βαρύτητα22 αποφασίστηκε βάσει των απόψεων των µελών της
Συµβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς (IMAC), της οµάδας των αξιωµατούχων
των κρατών µελών που συµβουλεύουν την Επιτροπή σε θέµατα εσωτερικής αγοράς.

                                                
21 Πρέπει να δοθούν συγχαρητήρια στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής για την πολύ σηµαντική

επένδυσή του στον υπολογισµό του δείκτη και τη βελτίωση της µεθοδολογίας του. ∆ιατίθεται εκτενής
έκθεση σχετικά µε τη µεθοδολογία και τον υπολογισµό του δείκτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm

22 Βλ. παράρτηµα για περισσότερες λεπτοµέρειες. Οι µεταβλητές «εργαζόµενοι από άλλα κράτη µέλη»,
«αξία στοιχείων του ενεργητικού συνταξιοδοτικών ταµείων» «λόγος επιτοκίων λιανικού δανεισµού
προς επιτόκια ταµιευτηρίου», και «τιµές ταχυδροµικών υπηρεσιών» δεν αναφέρονται στην ανάλυση της
επίδρασης στον δείκτη λόγω της χαµηλής τους βαρύτητας. Ωστόσο, περιλαµβάνονται πάντα στον
υπολογισµό του δείκτη.
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Σχήµα 35: Τα κράτη µέλη επέλεξαν τις ενδοκοινοτικές εµπορικές συναλλαγές, τις
δηµόσιες συµβάσεις, τις εξωτερικές άµεσες επενδύσεις, το κόστος των
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και τη µείωση των κρατικών ενισχύσεων
ως τους σηµαντικότερους δείκτες για την εσωτερική αγορά

Σηµείωση: Μέση στάθµιση των µεταβλητών παρεχόµενη από τα κράτη µέλη (εκτός του
Λουξεµβούργου). Ζητήθηκε από κάθε κράτος µέλος να καθορίσει σηµαντικές µεταβλητές
και να τις βαθµολογήσει µε βάση κλίµακα 100 µονάδων. Η βαρύτητα όλων των κρατών
µελών είναι η ίδια στον συνολικό µέσο όρο και τον δείκτη.

Καθώς πλησιάζει η δέκατη επέτειος της ηµεροµηνίας στόχου του 1992 για το πρόγραµµα
της εσωτερικής αγοράς, η Επιτροπή ήταν της άποψης ότι έπρεπε να παρακολουθηθεί η
πρόοδος που έχει επιτευχθεί από το 1992. Ο δείκτης φαίνεται να αντανακλά µια σταθερή
πρόοδο προς τις επιθυµητές επιπτώσεις της εσωτερικής αγοράς έκτοτε. Η συνολική
βαθµολογία για την Ευρωπαϊκή Ένωση βελτιώθηκε κατά περίπου 40%.

Σχήµα 36: Σηµαντική πρόοδος από το 1992
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Είναι χρήσιµο να εξετάσουµε κάποιους από τους παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθµό
αύξησης του δείκτη. Οι δύο µεταβλητές που έχουν τη θετικότερη επίδραση23 στην αύξηση
του δείκτη είναι οι ξένες άµεσες επενδύσεις (ΞΑΕ) και η αξία των δηµοσίων συµβάσεων.
Οι µεταβλητές που αφορούν τις τιµές φυσικού αερίου και τις ενδοκοινοτικές εµπορικές
συναλλαγές έχουν τη µικρότερη θετική επίδραση στον δείκτη. Αυτή η ποσοτική ένδειξη
συνδυάζεται µε µια διαισθητική άποψη σχετικά µε την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς
την τελευταία δεκαετία. Η νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων οδήγησε τα κράτη µέλη
στην ανοιχτή δηµοσίευση µεγαλύτερου αριθµού συµβάσεων. Τα υψηλά επίπεδα
ενδοκοινοτικών εµπορικών συναλλαγών που προϋπήρχαν το 1992 έχουν συµπληρωθεί
σηµαντικά από την αυξανόµενη έµφαση των επιχειρήσεων σε επενδύσεις σε µια
ευρωπαϊκή παραγωγική βάση. Και υπήρχαν διαφορετικές τάσεις στο άνοιγµα κάποιων
αγορών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας – επί παραδείγµατι, έχει επιτευχθεί µεγαλύτερη
πρόοδος στις τηλεπικοινωνίες παρά στις αγορές φυσικού αερίου:

Οδήγησαν σε αύξηση του δείκτη* Οδήγησαν σε µείωση του δείκτη *

ΞΑΕ, δηµόσιες συµβάσεις Τιµές φυσικού αερίου, ενδοκοινοτικές
εµπορικές συναλλαγές

* Αυτό θα πρέπει να εκληφθεί υπό σχετική έννοια συγκριτικά µε την εξέλιξη στις άλλες µεταβλητές. Κάποια
µεταβλητή µπορεί να οδηγήσει σε µείωση του δείκτη παρότι αυτή παρουσιάζει αύξηση σε απόλυτους
αριθµούς – σε αυτή την περίπτωση η αύξηση θα είναι χαµηλότερη από τη µέση αύξηση. Η σπουδαιότητα
κάποιας µεταβλητής ως έχουσα θετική ή αρνητική επίδραση προκύπτει από τη βαρύτητά της και τις
πραγµατικές τιµές της.

Ο ∆είκτης Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζεται συνδυάζοντας τα
δεδοµένα από κάθε κράτος µέλος. Συνεπώς, παρότι δεν υπάρχουν δεδοµένα για όλα τα
κράτη µέλη, µπορούµε να µετρήσουµε τον βαθµό στον οποίο αυξήθηκε ο δείκτης σε κάθε
κράτος µέλος. Αυτό δεν καθιστά δυνατή την κατάταξη της σχετικής επίδοσης ως προς την
εσωτερική αγορά του κράτους µέλους. Μια γρήγορη αύξηση του δείκτη µπορεί απλά να
σηµαίνει ότι κάποιο κράτος µέλος ξεκίνησε από χαµηλό επίπεδο και η αργή αύξηση θα
µπορούσε να αποτελεί απλά ένδειξη ότι το κράτος µέλος ξεκίνησε από κάποιο επίπεδο
που δεν επιδεχόταν περαιτέρω βελτίωση. Αλλά είναι δυνατό να διαπιστωθεί η αύξηση του
δείκτη σε κάθε κράτος µέλος από το 1992 – και να καθοριστούν οι µεταβλητές που
ευθύνονται για αυτήν την αλλαγή.

                                                
23 Η επίδραση προέρχεται τόσο από τη βαρύτητα όσο και από την αύξηση στον χρόνο.
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Σχήµα 37: Ο δείκτης για τη Φινλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Σουηδία και Αυστρία
αυξήθηκε σηµαντικά περισσότερο από τον δείκτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Σηµείωση: ∆είκτης που µετρά την ποσοστιαία µεταβολή συγκριτικά µε το έτος βάσης 1992 (=100).

Τέσσερα από τα πέντε κράτη µέλη των οποίων ο δείκτης παρουσίασε ταχύτερη αύξηση
την τελευταία δεκαετία είναι σχετικά νέα κράτη µέλη. Τρία από αυτά εντάχθηκαν το 1995
και η Ισπανία το 1986. Η ταχύτερη αύξηση των δεικτών τους µπορεί να αντανακλά
αφενός την ταχεία ολοκλήρωσή τους σε οικονοµικό επίπεδο, και αφετέρου συµµόρφωση
µε συγκεκριµένη νοµοθεσία της Ένωσης (κρατικές ενισχύσεις, δηµόσιες συµβάσεις) που
δεν ίσχυε πριν από την ένταξη. Η παραπάνω µέση αύξηση του δείκτη της Ιταλίας φαίνεται
να προκύπτει από τους κύριους κινητήριους παράγοντες στον πίνακα που ακολουθεί και
από την µείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιών.

Οδήγησαν σε αύξηση του
δείκτη*

Οδήγησαν σε µείωση του δείκτη*

Φινλανδία ΞΑΕ, κρατικές ενισχύσεις Ενδοκοινοτικές εµπορικές
συναλλαγές, κόστος
τηλεπικοινωνιών

Ισπανία ΞΑΕ, δηµόσιες συµβάσεις Τιµές φυσικού αερίου, σχετικό
επίπεδο τιµών

Σουηδία ∆ηµόσιες συµβάσεις, τιµές
ηλεκτρικής ενέργειας

Κόστος τηλεπικοινωνιών, σχετικό
επίπεδο τιµών

Ιταλία Κρατικές ενισχύσεις, δηµόσιες
συµβάσεις

Τιµές φυσικού αερίου και
ηλεκτρικής ενέργειας

Αυστρία ∆ηµόσιες συµβάσεις, κόστος
τηλεπικοινωνιών

Σχετικό επίπεδο τιµών, κρατικές
ενισχύσεις
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Σχήµα 38: Οι ρυθµοί αύξησης των δεικτών για τη Γαλλία, τη Γερµανία, το
Λουξεµβούργο, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες κυµαίνονται στα επίπεδα
του δείκτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σηµείωση: ∆είκτης που µετρά την ποσοστιαία µεταβολή συγκριτικά µε το έτος βάση 1992 (=100).

Αυτά είναι όλα ιδρυτικά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν προκαλεί εντύπωση
το γεγονός ότι τα επίπεδα αύξησης του δείκτη τους πλησιάζουν τα αντίστοιχα επίπεδα του
δείκτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον είχαν ήδη εφαρµόσει πολλούς από τους κανόνες
της εσωτερικής αγοράς πριν από το 1992. Οι τιµές των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
φαίνεται να διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στην αύξηση των δεικτών τους.

Οδήγησαν σε αύξηση του
δείκτη*

Οδήγησαν σε µείωση του δείκτη*

Γαλλία ∆ηµόσιες συµβάσεις, ΞΑΕ Τιµές φυσικού αερίου, σχετικό
επίπεδο τιµών

Γερµανία Κόστος τηλεπικοινωνιών, τιµές
ηλεκτρικής ενέργειας

Τιµές φυσικού αερίου,
ενδοκοινοτικές εµπορικές
συναλλαγές

Λουξεµβούρ
γο

Κόστος τηλεπικοινωνιών, δηµόσιες
συµβάσεις

Τιµές φυσικού αερίου, σχετικό
επίπεδο τιµών

Βέλγιο ∆ηµόσιες συµβάσεις,
ενδοκοινοτικές εµπορικές
συναλλαγές

Τιµές ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου

Κάτω
Χώρες

Κόστος τηλεπικοινωνιών, δηµόσιες
συµβάσεις
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φυσικού αερίου
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Σχήµα 39: Ο δείκτης για την Πορτογαλία, την Ελλάδα, τη ∆ανία, το Ηνωµένο
Βασίλειο και την Ιρλανδία αυξήθηκε σηµαντικά λιγότερο από τον
δείκτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σηµείωση: ∆είκτης που µετρά την ποσοστιαία µεταβολή συγκριτικά µε το έτος βάση 1992 (=100).

Ο δείκτης για την Ελλάδα και την Πορτογαλία σηµείωσε ελάχιστα ταχύτερη αύξηση από
τον δείκτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 1998. Έκτοτε ο δείκτης για τα δύο αυτά κράτη
µέλη µειώθηκε τόσο σε σχέση µε εκείνον της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε απόλυτους
αριθµούς. Ο δείκτης για το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία σηµείωσε αύξηση σχεδόν
στα ίδια επίπεδα µε εκείνον της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 1997 και έκτοτε η αύξησή
του ήταν σηµαντικά βραδύτερη. Αυτό οφείλεται κυρίως διότι στον δείκτη
χρησιµοποιούνται µεταβλητές τιµών ως ενιαίοι κανόνες για τη µέτρηση της προόδου της
εσωτερικής αγοράς στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και για τη µέτρηση των σχετικών
επιπέδων τιµών. Όλες αυτές οι τιµές µετρώνται σε ευρώ. Ο δείκτης του Ηνωµένου
Βασιλείου επηρεάζεται συνεπώς περισσότερο από την υπερτίµηση της λίρας, ενώ εκείνος
της Ιρλανδίας επηρεάζεται από τον διαφορικό πληθωρισµό της χώρας σε σχέση µε τα
υπόλοιπα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ.
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Οδήγησαν σε αύξηση του
δείκτη*

Οδήγησαν σε µείωση του δείκτη*

Πορτογαλία Τιµές ηλεκτρικής ενέργειας,
κόστος τηλεπικοινωνιών

Κρατικές ενισχύσεις, δηµόσιες
συµβάσεις

Ελλάδα Κρατικές ενισχύσεις, δηµόσιες
συµβάσεις

Ενδοκοινοτικές εµπορικές
συναλλαγές, σχετικό επίπεδο τιµών

∆ανία ∆ηµόσιες συµβάσεις, ΞΑΕ Τιµές ηλεκτρικής ενέργειας,
κρατικές ενισχύσεις

Ηνωµένο
Βασίλειο

ΞΑΕ, δηµόσιες συµβάσεις Σχετικό επίπεδο τιµών, τιµές
φυσικού αερίου

Ιρλανδία ∆ηµόσιες συµβάσεις, κόστος
τηλεπικοινωνιών

Σχετικό επίπεδο τιµών, τιµές
φυσικού αερίου



50

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ

Μεταβλητή Πηγή Βαρύτητα* Πρόσηµο* Εξήγηση

Τοµεακές και ad hoc
κρατικές ενισχύσεις ως
ποσοστό (%) του ΑΕγχΠ

Eurostat* 14% - Ενιαίος κανόνας για
τον θεµιτό
ανταγωνισµό

Αξία δηµοσιευµένων
δηµοσίων συµβάσεων ως
ποσοστό (%) του ΑΕγχΠ

Eurostat* 13% + Ενιαίος κανόνας για
τη διαφάνεια και την
πρόσβαση στην
αγορά

Κόστος τηλεπικοινωνιών
(10 λεπτά τοπικής, εθνικής
και διεθνούς κλήση)

Eurostat* 9% - Ενιαίος κανόνας για
το άνοιγµα της
αγοράς στον τοµέα
των τηλεπικοινωνιών

Τιµές ηλεκτρικής ενέργειας
(βιοµηχανία και νοικοκυριά)

Eurostat* 12% - Ενιαίος κανόνας για
το άνοιγµα της
αγοράς στον τοµέα
της ηλεκτρικής
ενέργειας

Τιµές φυσικού αερίου
(βιοµηχανία και νοικοκυριά)

Eurostat* 7% - Ενιαίος κανόνας για
το άνοιγµα της
αγοράς στον τοµέα
του φυσικού αερίου

Σχετικό επίπεδο τιµών
ιδιωτικής τελικής
κατανάλωσης
περιλαµβανοµένης της
έµµεσης φορολόγησης
(Μέσος όρος ΕΕ = 100)

Eurostat* 10% - Ενιαίος κανόνας για
την απόκλιση των
τιµών των κρατών
µελών από τον µέσο
όρο της ΕΕ

Εισροές ενδοκοινοτικών
ξένων άµεσων επενδύσεων
ως ποσοστό (%) του ΑΕγχΠ
(ΞΑΕ)

Eurostat 12% + Ενιαίος κανόνας για
την ελεύθερη
κυκλοφορία
κεφαλαίων µεταξύ
των κρατών µελών

Ενδοκοινοτικές εµπορικές
συναλλαγές ως ποσοστό
(%) του ΑΕγχΠ

Eurostat 14% + Ενιαίος κανόνας για
την ελεύθερη
κυκλοφορία αγαθών
µεταξύ των κρατών
µελών

Ενεργός πληθυσµός σε
κάποιο κράτος µέλος
(ηλικίας 15-64) που
προέρχεται από άλλα κράτη
µέλη ως ποσοστό (%) του
συνολικού πληθυσµού

Eurostat 3% + Ενιαίος κανόνας για
την ελεύθερη
κυκλοφορία
εργαζοµένων µεταξύ
των κρατών µελών

Αξία στοιχείων του
ενεργητικού
συνταξιοδοτικών ταµείων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ∆
Εσωτερικής Αγοράς

1% + Ενιαίος κανόνας για
τη µεταφορά από
συνταξιοδοτικά
προγράµµατα
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ως ποσοστό (%) του ΑΕγχΠ κατανεµηµένης
πληρωµής σε
χρηµατοδοτούµενα

Λόγος επιτοκίων λιανικού
δανεισµού προς επιτόκια
ταµιευτηρίου

Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα:
http://www.ecb.int/stats/

4% - Ενιαίος κανόνας για
την
αποτελεσµατικότητα
στον τραπεζικό τοµέα

Τιµές ταχυδροµικών
υπηρεσιών (βασική
επιστολή βάρους 20g)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ∆
Εσωτερικής Αγοράς

1% - Ενιαίος κανόνας για
το άνοιγµα της
αγοράς στις
ταχυδροµικές
υπηρεσίες

Σηµειώσεις: Οι τιµές και αξίες µετρώνται πάντα σε ευρώ.
* ∆ιατίθενται δωρεάν στην ιστοθέση της Eurostat περί διαρθρωτικών δεικτών στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-
product/EN?catalogue=Eurostat&product=1-structur-EN&mode=download
* Σταθµίσεις όπως κατανέµονται από τα κράτη µέλη. Το πρόσηµο υποδηλώνει αν η αύξηση των
τιµών της σχετικής µεταβλητής οδηγεί σε αύξηση (+) ή µείωση (-) του δείκτη.


